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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 
 
 

Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из 
обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2009. годину („Службени 
гласник РС“ бр. 7/09) уређује се садржај и обим права на здравствену заштиту из 
обавезног здравственог осигурања из Закона о здравственом осигурању 
(„Службени гласник РС“ бр. 107/05, 109/05-исправка) за поједине врсте 
здравствених услуга и поједине врсте болести, проценат плаћања из средстава 
обавезног здравственог осигурања до пуног износа цене здравствене услуге, као и 
проценат плаћања осигураног лица у 2009. години (члан 1. Правилника). 

Под садржајем здравствене заштите, у смислу овог Правилника, 
подразумевају се поступци и методи дијагностике, лечења и рехабилитације ради 
спречавања, сузбијања, раног откривања и лечења болести, повреда и других 
поремећаја здравља, а који су обухваћени обавезним здравственим осигурањем 
(члан 2. Правилника).  

Под обимом здравствене заштите, у смислу овог Правилника, подразумева 
се број и дужина трајања поступака и метода дијагностике, лечења и 
рехабилитације, као и друге величине којима се може изразити обим појединих 
садржаја здравствене заштите (систематско пружање здравствених услуга у 
одређеном временском периоду и др.) а који чине садржај права из обавезног 
здравственог осигурања (члан 3. Правилника).  

Право на здравствену заштиту која се обезбеђује обавезним здравственим 
осигурањем обухвата: 

1. мере превенције и раног откривања болести; 
2. прегледе и лечење жена у вези са планирањем породице, као и у току 

трудноће, порођаја и материнства до 12 месеци након порођаја; 
3. прегледе и лечења у случају болести и повреде; 
4. прегледе и лечења болести уста и зуба; 
5. медицинску рехабилитацију у случају болести и повреде; 
6. лекове и медицинска средства; 
7. протезе, ортозе и друга помагала за кретање, стајање и седење, помагала 

за вид, слух и говор, стоматолошке надокнаде, као и друга помагала, 
односно медицинско – техничка помагала. 

Уговором између Републичког завода за здравствено осигурање (РЗЗО) и 
здравствених установа утврђује се врста, обим и квалитет здравствених услуга које 
се пружају осигураницима. У поступку доношења Планова рада здравствених 
установа, институт/завод за јавно здравље је обавезан да сачини и надлежној 
филијали РЗЗО достави мишљење о усаглашености Планова рада здравствених 
установа са законским прописима, усвојеним планским документима и 
процењеним потребама становништва за здравственом заштитом на територији за 
коју је институт/завод основан.   
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План здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања 

становништва на нивоу Републике и управних округа за 2009. годину пошао је од 
достигнутог нивоа развоја здравствене заштите и реализације здравствених потреба 
становништва у претходном периоду, расположивих капацитета здравствене 
службе и опредељених финансијских средстава, а према утврђеним приоритетима 
за спровођење здравствене заштите на примарном, секундарном и терцијарном 
нивоу  здравствене заштите у току 2009. године.  

За анализу планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних 
лица на стационарну здравствену заштиту у 2009. години коришћени су: 

Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“ бр. 107/05) 
Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ бр. 107/05, 

109/05-исправка) 
Уредба о Плану мреже здравствених установа („Службени гласник РС“ бр. 

42/06, 119/07-допуна, 84/08-измене и допуне, 71/09-измене и допуне)  
Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у 

здравственим установама и другим облицима здравствене службе („Службени 
гласник РС“ бр. 43/06, 112/09-измене и допуне)  

Правилник о условима и начину унутрашње организације здравствених 
установа („Службени гласник РС“ бр. 43/06)  

Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите („Службени 
гласник РС“ бр. 57/07)  

Стратегија за стално унапређење квалитета здравствене заштите и 
безбедности пацијената („Службени гласник РС“ бр. 15/09)  

Закон о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник 
РС“ бр. 125/04)  

Уредба о здравственој заштити становништва од заразних болести у 
периоду 2002-2010. године („Службени гласник РС“ бр. 29/08)  

Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног 
здравственог осигурања и о партиципацији за 2009. годину („Службени гласник 
РС“ бр. 7/09)  

Правилник о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора 
са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за 2009. 
годину („Службени гласник РС“ бр. 6/09, 11/09-исправка, 24/09)  

План здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у 
Републици Србији за 2009. годину („Службени гласник РС“ бр. 8/09) 

Извештаји о извршењу Планова рада здравствених установа са 
стационарном делатношћу у Републици Србији за 2009. годину  

Анализа планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних лица 
на стационарну здравствену заштиту у Републици Србији у 2009. години, базира се 
на анализи садржаја и обима извршених у односу на планиране здравствене услуге 
сва три нивоа здравствене заштите у случају болести, повреде и других поремећаја 
здравља, пружених осигураницима РЗЗО у државним здравственим установама (не 
и неосигураницима РЗЗО) стационарне здравствене делатности у Републици 
Србији у 2009. години.  
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Анализа обухвата све компоненте остварених прописаних права 
осигураника на стационарну здравствену заштиту, чије је остварење евидентирано 
у табелама за израду планова рада односно табелама о извештавању о извршењу 
планова рада здравствених установа. На основу планских/извештајних табела 
сачињена је база података о извршењима Планова рада стационарних здравствених 
установа у Републици Србији.  

Анализа  је извршена на нивоу здравствених установа са стационарном 
делатношћу, по управним окрузима и граду Београду односно подручјима филијала 
РЗЗО и на нивоу Републике. Стављени су у однос број извршених и планираних 
здравствених услуга. Разликовали смо следеће категорије извршења: 

- успешно, извршење плана рада у потпуности када је индекс 
реализације (ИД) од 90% до 100%, 

- задовољавајућу реализацију, остварење у толерантним границама 
када је ИД од 70% до 90% и 

- незадовољавајућу реализацију, неизвршење плана рада када је ИД 
мањи од 70%. 

 
 
АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И 
САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА СТАЦИОНАРНУ 
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У УСТАНОВАМА, УПРАВНИМ 
ОКРУЗИМА И ГРАДУ БЕОГРАДУ (ПОДРУЧЈИМА ФИЛИЈАЛА 
РЗЗО) И РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2009. ГОДИНИ  
 
 
 
СЕВЕРНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ 
 
 

Становништву Севернобачког управног округа болничку здравствену 
заштиту пружају две здравствене установе Општа болница у Суботици  и 
Ванболничко породилиште у Бачкој Тополи. Према процењеном броју становника 
за 2008. годину Округ има 193.329 становника.   
   Уредбом о Плану мреже здравствених установа („Службени гласник РС” 
број 42/06) и Уредбом о изменама и допунама Уредбе о Плану мреже здравствених 
установа („Службени гласник РС” број 84/08) Општа болница у Суботици 
располаже са 670 постеља од којих су 3 у интензивној нези, 34 на полуинтензивној  
нези и 633 стандардне постеље, а Ванболничко породилиште у Бачкој Тополи 
располаже са 10 стандардних  постеља. Стопа обезбеђености становника Округа 
интернистичким постељама је у 2009. години износила 307/1000, а стопа 
обезбеђености хирушким постељама је износила 203/1000 што је нешто више од 
обезбеђености предвиђене Чланом 10. Уредбе о изменама и допунама Уредбе о 
Плану мреже здравствених установа („Службени гласник РС ” бр. 84/08). Стопа 
обезбеђености становништва педијатријским постељама је износила 35/1000, 
гинеколошко акушерским постељама 75/1000, а постељама продуженог лечења и 
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неге 50/1000 становника. Стопа обезбеђености становништва Севернобачког 
Округа болничким постељама је задовољавајућа. 
 
Капацитети и коришћење болничких постеља за осигурана лица  
 
 У 2009. години је у стационарним установама Севернобачког округа лечено 
21.605 осигураника РЗЗО од тога 21.139 у Општој болници у Суботици, а 466 у 
Ванболничком породилишту у Бачкој Тополи. Хоспитализовани осигураници РЗЗО 
на нивоу Округа су остварили укупно 138.391 болнички дан од тога 136.734 у 
Општој болници, а 1.657 у Ванболничком породилишту. Проценат реализације 
планираног броја хоспитализованих осигураника у стационарним установама 
Округа износи 94,7% (Општа болница Суботица - 94,1%, Ванболничко 
породилиште -133,1%), а проценат реализације планираног броја болничких дана за 
Округ износи 95,5% (Општа болница Суботица - 95,4%, Ванболничко породилиште 
-110,5%) 
 Планирани број лечених осигураника у Општој болници у Суботици није 
реализован на 6 одељења. Посматрано појединачно по одељењима значајнији 
подбачај лечених лица је регистрован на инфективном одељењу (72,7%), на 
одељењу гинекологије (74%), на одељењу офталмологије (78,3%), урологији 
(84,7%) и ОРЛ одељењу (86%). Пребачај лечених болесника се региструје на 
одељењу дерматовенерологије (130%), одељењу педијатрије (125,4%) и одељењу за 
продужено лечење и негу (124,1%).  
 Планирани број болесничких дана није реализован на 5 одељења. Значајнији 
подбачај планираних дана хоспитализације се региструје на заразном одељењу 
(57,9%), на одељењу офталмологије (60,1%) и на одељењу дерматовенерологије 
(79,2%). Највећи број остварених болесничких дана се региструје на одељењу за 
продужено лечење и негу (120%) и одељењу педијатрије (119,5%). 
 Просечна дужина лечења остварена у 2009. години у стационарним 
установама Округа износи 6,4 дана (Општа болница у Суботици 6,5 дана, а 
Ванболничко породилиште 3,6 дана). У Општој болници у Суботици најмања 
просечна дужина лечења се бележи на одељењу педијатрије (4,6 дана) и на 
одељењу гинекологије (4,1 дана), а највећа просечна дужина лечења се бележи на 
одељењу за продужено лечење и негу (12,8) и на одељењу психијатрије (9,3 дана).  
 Просечна заузетост болесничких постеља остварена у 2009. години у 
стационарним установама Округа износи 55,8% (Општа болница у Суботици 
55,9%, а Ванболничко породилиште у Бачкој Тополи 45,4%). У Општој болници у 
Суботици најнижа просечна заузетост болесничких постеља је регистрована на 
одељењу гинекологије (40,1%), педијатрије (42,7%), а највећа просечна заузетост 
постељног фонда је регистрована на одељењу психијатрије (76,2%). На свим 
осталим одељењима просечна заузетост постељног фонда је ниска и креће се у 
распону од 50 до 60%. У Ванболничком породилишту у Бачкој Тополи просечна 
заузетост акушерских постеља у 2009. години је износила  45,4%.  
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Разлика између броја запослених и стандарда кадра  
 
 Анализа запослених према организационим јединицима је урађена у односу 
на норматив кадрова прописан Правилником о ближим условима за обављање 
здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене 
службе („Службени гласник РС” број 43/06). 

Општа болница у Суботици је на дан 31.12.2009. године имала 1.238 
уговорених радника, а у Ванболничком породилишту је број уговорених радника 
износио 15.    
 У Сектору за интернистичке гране Опште болнице у Суботици на дан 
31.12.2009. године била су запослена 253 радника, од тога 54 лекара, 180 
медицинских сестара/техничара, 4 здравствена сарадника и 15 техничких радника. 
У односу на Правилником прописани норматив кадрова у Сектору за 
интернистичке гране недостаје 6 лекара (по 1 лекар на одељењу неурологије и 
онкологији и по 2 лекара на одељењу за плућне болести и одељењу психијатрије). 
У односу на норматив кадрова у Интернистичком сектору  недостаје и 20 
медицинских сестара-техничара (5 медицинских сестара-техничара на одељењу за 
плућне болести, 13 на одељењу неурологије и по 1 медицинска сестра/техничар на 
инфективном одељењу и одељењу психијатрије). Од немедицинских радника 
Сектору за интернистичке гране недостају 3 здравствена сарадника и то на 
одељењу психијатрије. Од укупног броја техничких радника у Општој болници у 
Интернистичком сектору је ангажовано 15 техничких радника.   
 У Сектору за хирушке гране Опште болнице у Суботици на дан 31.12.2009. 
године била су запослена 283 радника, од тога 67 лекара, 210 медицинских сестара 
и 6 техничких радника. Према Правилнику у Сектору за хирушке гране број лекара 
је у складу са нормативом, а број медицинских сестара-техничара је мањи за 10, а 
недостају и 2 здравствена сарадника на одељењу за офталмологију и на ОРЛ 
одељењу. У хируршком сектору је ангажовано 6 техничких радника.  
 На одељењу педијатрије је број лекара у складу са нормативом, а број 
медицинских сестара-техничара је мањи за 3 медицинске сестре-техничара.  
 У 2009. години је на одељењу гинекологије и акушерства регистровано 12 
лекара и 58 медицинских сестара. У односу на важеће кадровске нормативе, 
запослено је 4 лекара и 6 медицинских сестара-техничара мање.  
 На одељењу неонатологије су Правилником предвиђена 4 лекара и 22 
медицинске сестре-техничара на 37 акушерских постеља. Број лекара је у складу са 
нормативом а број медицинских сестара-техничара је мањи за 1.  
 На Одељењу за продужено лечење и негу је у 2009. години су радила  2 
лекара и 12 медицинских сестара-техничара. Број лекара је у односу на норматив 
мањи за 2, а број медицинских сестара-техничара за 13. 
 У Служби за физикалну медицину и рехабилитацију је у 2009. години 
регистровано 6 лекара и 37 техничара. Број лекара је у складу са нормативом, а број 
техничара је већи за 1. 
 У Служби за лабораторијску дијагностику је у 2009. години регистровано 8 
дипломираних фармацеута биохемијског смера, 76 лабораторијских техничара и 4 
лекара специјалисте од којих су 2 лекара на специјализацији из клиничке 
биохемије, 1 специјалиста генетике и 1 клинички имунолог. Број фармацеута је у 
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складу са нормативом, а број лабораторијских техничара је већи за 10. Број лекара 
је у односу на план већи за 2 лекара. Већи број запослених у области 
лабораторијске дијагностике у односу на норматив је последица обједињавања 
лабораторије Дома здравља и лабораторије Опште болнице.   
 У Служби за микробиологију су запослена 2 лекара која се тренутно налазе 
на специјализацији и 6 медицинских сестара/техничара. За реализацију послова у 
микробиолошкој лабораторији је ангажован на одређено време лекар специјалиста 
микробиолог у пензији. Број лекара је у складу са нормативом, а број медицинских 
сестара/техничара је већи за 2. 
 У 2009. години на Одељењу за патолошко-анатомску дијагностику била су 
запослена 3 лекара и 7 медицинских сестара/техничара. У односу на норматив и 
број лекара и број медицинских сестара-техничара је мањи за 1.   

У Служби за трансфузиологију је у 2009. години било запослено 5 лекара и 
17 медицинских сестара/техничара што је у односу на норматив кадрова мање за 2 
лекара и 4 медицинске сестре-техничара.  
 У организационој јединици за пријем и збрињавање ургентних стања је у 
2009. години било запослено 7 лекара и 37 медицинских сестара-техничара. Број 
лекара је у складу са нормативом, а број медицинских сестара-техничара је већи за 
9 запослених. 
 У болничкој апотеци је у 2009. години уговорени број запослених износио 2 
фармацеута и 6 фармацеутских техничара. У односу на норматив кадрова 
региструје се  1 фармацеут мање и 3 фармацеутска техничара више. 
 Број лекара (3) и број медицинских сестара-техничара (6) на одељењу 
хемодијализе је у складу са нормативом.  
 Број здравствених сарадника на нивоу Опште болнице у Суботици је у 2009. 
години био мањи за 2 запослена у односу на норматив кадрова.  
 У служби за административне послове је током 2009. године било запослено 
85 административних радника, што у односу на норматив кадрова представља 38 
радника више. 
 У техничкој служби је било ангажовано 215 радника што је за 9 радника 
мање у односу на норматив кадрова.   
 Поређењем постојећег броја запослених у 2009. години у Општој болници у 
Суботици са нормативом кадрова Правилника о ближим условима за обављање 
здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене 
службе („Службени гласник РС” број 43/06) констатујемо да је број лекара мањи за 
15, број медицинских сестара-техничара за 34, број здравствених сарадника за 2 и 
број техничких радника за 9. Број административних радника је већи за 38 радника.    
 У Ванболничком породилишту у Бачкој Тополи је у 2009. години био 
ангажован 1 лекар специјалиста и 15 медицинских сестара-техничара. Број лекара 
је у складу са важећим нормативом, а број медицинских сестара-техничара је већи 
за 3 медицинске сестре-техничара. 
 Укупан број запослених здравствених радника и здравствених сарадника у 
стационарним установама Севернобачког округа је у односу на норматив кадрова 
предвиђен Правилником мањи за 15 лекара, 1 фармацеута, 31 медицинску 
сестру/техничара, 2 здравствена радника и 9 техничких радника, а број 
административних радника је већи за 38 радника. 
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Испуњење стандарда мера извршења за лекаре специјалисте у болничкој и 
поликлиничкој делатности  
 
 У 2009. години је у стационарним здравственим установама Севернобачког 
округа хоспитализовано укупно 20.156 пацијената (без пацијената лечених на 
психијатрији и одељењу продужене неге и лечења). У Општој болници у Суботици 
је у 2009. години хоспитализовано 19.690 пацијената којима су услуге болничке 
здравствене заштите обезбеђивала 102 лекара специјалиста. На одељењу 
гинекологије и акушерства Ванболничког породилишта у Бачкој Тополи је 
хоспитализовано 466 пацијената којима је услуге пружао 1 лекар специјалиста. 
Анализирајући годишњу оптерећеност лекара специјалиста хоспитализованим 
пацијентима у односу на мере извршења предвиђене Правилником констатујемо да 
су исте у потпуности испуњене на одељењу гинекологије и акушерства, интерном 
одељењу и одељењу ортопедије. На свим осталим одељењима је регистрована 
знатно мања годишња оптерећеност лекара специјалиста хоспитализованим 
пацијентима у односу на мере извршења. У 2009. години је у Ванболничком 
породилишту у Бачкој Тополи број хоспитализованих пацијената по лекару 
специјалисти  двоструко већи од броја пацијената предвиђених мерама извршења. 
 На територији Округа је поликлиничка делатност организована у Општој 
болници у Суботици. У 2009. години је у специјалистичким амбулантама Опште 
болнице код свих корисника регистрован 231.731 специјалистички преглед, а код 
осигураника РЗЗО је регистровано 225.699 специјалистичких прегледа. Код 
осигураника РЗЗО проценат реализације специјалистичких прегледа износи 106,8% 
(матична филијала 106,5% а друге филијале 120%). Највећи пребачај укупних 
планираних специјалистичких прегледа је регистрован у ортопедској (181,4%), 
интернистичкој (122,5%) и педијатријској амбуланти (120,4%). Подбачај укупних 
планираних специјалистичких прегледа се региструје у инфектолошкој (73,9%) и 
офталмолошкој амбуланти (79,6%).  
 Годишња оптерећеност лекара специјалистичким прегледима у Општој 
болници у Суботици је мања у односу на мере извршења предвиђене Правилником 
једино на одељењу хирургије. У свим осталим специјалистичким гранама 
регистрован је знатно већи број пацијената у односу на мера извршења. У области 
интерне медицине, пнеумофтизиологије, дерматовенерологије, педијатрије, 
ортопедије, урологије, офталмологије и оториноларингологије годишња 
оптерећеност лекара је од 1,2 до 3 пута већа. Оптерећеност лекара 
специјалистичким прегледима у појединим специјалистичким амбулантама је 
резултат начина вођења евиденције, јер се под специјалистичким прегледом воде 
не само први и поновни специјалистички прегледи већ и субспецијалистички, 
конзилијарни и други прегледи лекара специјалиста. 
 
Лабораторијска дијагностика 
 

У 2009. години је у Општој болници у Суботици у области лабораторијске 
дијагностике регистровано 204.617 пацијената којима је пружено укупно 1.656.698 
услуга, што представља 104,3% планиране реализације. На основу расположивих 
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података констатујемо да је у овом извештајном периоду у просеку урађена 8 
анализа по пацијенту, односно 11,3 анализа по становнику Суботице.  
 У 2009. години је свим корисницима пружено 258.974 хематолошких 
анализа. У односу на планирани број анализа проценат реализације износи 94,4%. 
Проценат реализације хематолошких анализа код амбулантних корисника РЗЗО 
износи 91,2%, а код стационарних корисника је овај проценат нешто виши и износи 
97,4%. Значајнији подбачај хематолошких анализа је регистрован код услуге 
одређивање Хајнцових телашаца (0,6%), одређивање броја тромбоцита 
микроскопски (2,1%), одређивање броја леукоцита микроскопски (23,7%), 
одређивање фактора XII (30%), бојење  пас методом (34,8%) и др. Значанији 
пребачај се региструје код анализе одређивања фактора XIII са 5М уреом (3.125%), 
анализе ретракције коагулума (213,3%), одређивање хромогеног антитромбина III 
(200%), одређивања комплемента Ц3ц (150%) и Ц4 (149,9%).  
 У 2009. години је свим корисницима пружено 1.200.707 биохемијских 
анализа. Проценат релизације износи 93,7%. Код амбулантних осигураника РЗЗО 
проценат реализације износи 90,6%, а код стационарних осигураника 101,1%. 
Изразит подбачај се региструје код следећих биохемијских анализа: одређивање 
укупних IgG (5,2%), одређивање женских полних хормона-прогестерона RIA 
(18,5%), LH RIA (57,4%), FSH RIA (59,2%), естрадиола II (25,5%), 
тиреоглобулинска антитела (20%), одређивање крви у столици (31,4%), и др. 
Пребачај биохемијских анализа се региструје код одређивањa тиреопероксидазних 
антитела (658,8%), уреe у 24h урину (285,3%), Литијума у серуму (270%), 
Магнезијума у серуму (179,7%), слободног Т3 (140,9%) и Т4 (131%). У овом 
извештајном периоду су као и ранијих година регистроване одређене биохемијске 
анализе које се планирају али се никада не реализују (одређивање бета HCG-а, 
криоглобулина, Имуноглобулина Г, М, А, трансферина, Helicobacter pylori).  

Проценат реализације лабораторијских анализа урина код свих корисника 
износи 91,4%. Код амбулантних осигураника РЗЗО проценат реализације износи 
85,7%, а код стационарних осигураника 90%. 
 У микробиолошкој лабораторији Опште болнице у Суботици се пружају 
услуге само хоспитализованим пацијентима. У 2009. години је у микробилошкој 
лабораторији урађено укупно 79.736 анализа, а проценат реализације износи 
102,3%. Стационарним осигураницима РЗЗО је урађено 79.736 анализа, а проценат 
реализације износи 102,2%. Распон релизације појединих микробиолошких улуга 
се креће од 14,3% код бактериолошког прегледа сперме до 217,6% код анаеробне 
хемокултуре применом специјалног система подлоге уз идентификацију применом 
АПИ. 
 У патохистолошкој лабораторији је у 2009. години урађено укупно 52.798 
анализа. У односу на планирани број патохистолошких анализа проценат 
реализације износи 129,7%. Проценат реализације услуга код осигураника РЗЗО 
износи 128,8% (код амбулантних пацијената 114,4% а код стационарних 135,8%). 
 У Општој болници у Суботици је у овом извештајном периоду урађено 
1.477 цитолошких прегледа на Папаниколау тест, што представља 123% 
реализације плана. 
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Број операционих сала, операција и просечан број операција по лекару  
 
 Стационарне установе на територији Севернобачког округа располажу са 12 
операционих сала од којих се у Општој болници у Суботици налази 11, а 
Ванболничко породилиште у Бачкој Тополи има једну операциону салу.    У 2009. 
години је у стационарним установама Округа урађено укупно 12.606 операција, а за 
осигуранике РЗЗО 11.810 операција. Просечан број свих операција по лекару 
специјалисти је износио 257 а код осигураника РЗЗО је регистровано 241 операција 
по лекару специјалисти.    
 На хирушким одељењима Опште болнице у Суботици у 2009. години је 
извршено укупно 12.590 операција, а проценат реализације укупно планираних 
операција је 105,1%. Осигураницима РЗЗО је извршено 11.794 операција, а 
проценат реализације планираних операција је 105,1% (за осигуранике матичне 
филијале 84,5%, а за осигуранике осталих филијала 93,1%). На свим хирушким 
одељењима је планирани број операција реализован у потпуности, а већи пребачај 
планираних операција се региструје на одељењу хирургије (125,7%) и на одељењу 
ортопедије (119,5%). Просечан број операција по лекару специјалисти за све 
кориснике је 257 операција, а за осигуранике РЗЗО 241 операција. Највећи број 
операција по лекару специјалисти је регистрован на одељењу гинекологије (341) и 
на одељењу офталмологије (319), а најмањи на одељењу урологије (128). 
 У Ванболничком породилишту је регистровано 16 операција и проценат 
реализације износи 133%.     
 На нивоу Опште болнице у Суботици је у 2009. години оперисано 10.494 
лица, а проценат реализације износи 95,9%. Код осигураника РЗЗО проценат 
реализације износи 100,2% (за осигуранике матичне филијале 102,2% а за 
осигуранике других филијала 75,9%).  
 На одељењу офталмологије је планирани број операција реализован у 
износу 97,6%. Око 0,5% планираних операција није реализован, а око 4% операција 
је реализовано иако није било планирано. Највећи проценат ових операција се 
односи на услуге термокаутеризације и дијатермокоагулације мањих промена 
предњег сегмента ока. Пребачај се региструје код абразије рожњаче (400%), 
биопсије спољних делова ока (146,7%) и предње витректомије (124,4%). Већи 
подбачај се региструје код дисцизије и аспирације катаракте (11,1%) и код 
екстрабулбарних екстраглаукомних интервенција (59,3%).   

У области урологије планирани број операција извршен је са 104,8%. Од 
укупног броја планираних операција око 7% није реализовано, а реализовано је око 
11% операција које нису биле обухваћене планом. У реализацији појединачних 
операција нису регистрована већа одступања у односу на план.  

Планиран број операција на одељењу гинекологије и акушерства је 
реализован са 103%. Анализирајући структуру приказаних операција можемо 
констатовати да је код одређеног броја услуга план пребачен и до 700%, а односи 
се на услуге које су планиране у малом броју (обострана аднексетомија, обострана 
салпингектомија). Број порођаја који се завршавају царским резом и даље има 
тренд раста. Од 240 планираних, 237 порођаја је завршено царским резом. 
Проценат реализације износи 99%.   
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У 2009. години реализовано је 107,2% планираних операција на одељењу 
хирургије. Распон реализације појединих планираних операција је веома велик и 
креће се од 4,9% за имплантацију пејсмекера са мерењем стимулационог прага до 
2340% за екстирпацију тумора из меких ткива. Од укупног броја планираних 
операција око 5% није реализовано, а око 4,4% операција је реализовано иако није 
обухваћено планом.  

На одељењу ортопедије је планиран број операција реализован у највећем 
проценту у односу на остала хируршка одељења (120,7%). Као и у претходним 
хируршким гранама, у овој области проценат реализације се креће у распону од 
16% код мануелне репозиције ишчашења раменог зглоба до 1.100% код ампутација 
и реампутација. Уградња тоталне протезе кука и колена су реализоване са 120%.  
Од укупног броја планираних операција у просеку је око 10% реализовано, иако  
није планирано, а око 5% није реализовано иако је обухваћено планом.  

На ОРЛ одељењу је планиран број операција реализован са 103,3%. 
Проценат реализације планираних операције се креће од 16,7% код директне 
ларинго-хипофарингоскопије до 366% код третмана електрокаутером, 
електролизом и електрокоагулацијом и 400% код радикалне ексцизије малигних 
тумора коже. Око 2% планираних операција није реализовано, а око 4% операција 
је реализовано а није обухваћене планом.  
    
Анализа обима и садржаја права на здравствену заштиту неонатуса   
 
 У стационарним здравственим установама Севернобачког округа је за 
лечење новорођене деце опредељено укупно 44 постеље, од тога се 36 постеља 
користи у Општој болници у Суботици, а 8 постеља у Ванболничком породилишту 
у Бачкој Тополи. У 2009. години је на неонатолошким одељењима Округа 
регистровано 1.511 новорођене деце, који су остварили 5.906 дана боравка.  
 На одељењу неонатологије Опште болнице у Суботици је укупан број 
новорођене деце реализован са 89,4%, а проценат реализације код осигураника 
РЗЗО износи 90,3% (за осигуранике матичне филијале 90%, а за осигуранике 
других филијала 111%). Планирани број дана боравка за све кориснике је остварен 
са 85,2%, а проценат реализације за осигуранике РЗЗО износи 85,4% (за 
осигуранике матичне филијале 85,8%, а за осигуранике других филијала  72%). 
 У истом извештајном периоду је на одељењу неонатологије Ванболничког 
породилишта у Бачкој Тополи планирани број новорођене деце реализован са 
118,8%, а проценат реализације за осигуранике РЗЗО је 109% (за осигуранике 
матичне филијале 108,9%, а за осигуранике других филијала 110%). Планирани 
број дана боравка за све кориснике је остварен са 99,4%, а за осигуранике РЗЗО у са 
99,3% (за осигуранике матичне филијале 98,4%, а за осигуранике других филијала 
117,5%). 
 
Анализа обима и садржаја права пратилаца лечених лица  
  
 У 2009. години се у Општој болници у Суботици код свих корисника 
региструје подбачај броја пратилаца лечених лица (52,8%) као и броја остварених 
дана њиховог боравка 69,7%. Код осигураника РЗЗО проценат реализације 
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пратилаца лечених лица износи 53%, а проценат реализације броја дана боравка 
износи 70%. Из извршења плана рада се констатује да је једино на одељењу 
педијатрије реализован планирани обим пратилаца (118,3%) и броја дана њиховог 
боравка (125,1%), а на осталим одељењима је реализација изузетно скромна, што је 
резултат неадекватног начина евиденције пратилаца на овим одељењима. 
 
Анализа обима и садржаја права у дневној болници   

 
 Планом рада Опште болнице у Суботици у 2009. години се пружање услуга 
обављало и путем дневних болница, које су организоване на интерном одељењу, 
одељењу хирургије и на психијатрији. У дневним болницама Опште болнице у 
Суботици је укупно лечено 4.167 пацијената који су остварили 10.927 епизода 
лечења. Проценат реализације лечених лица износи 85,7%, а епизода лечења 92,7%. 
Код осигураника РЗЗО је у дневним болницама регистровано 4.145 лица који су 
остварили 10.850 епизода лечења. Проценат реализације лечених лица износи 
119,2%, а епизода лечења 113,2%. Планирани број лечених лица је реализован на 
интерном одељењу (100,3%), а планирани број епизода лечења на интерном 
одељењу (97,7%) и одељењу хирургије (106%). Просечна дужина лечења остварена 
у дневним болницама је износила 2,6 дана. 
 
 
Анализа обима и садржаја права на физикалну медицину и рехабилитацију  
 
 У 2009. години је у области физикалне медицине и рехабилитације 
регистровано 8.180 амбулантних пацијената и 582 лежећа пацијента. Амбулантним 
пацијентима је пружено  232.227 терапијских и рехабилитационих услуга, а 
стационарним пацијентима 90.076 услуга. Укупне терапијске услуге на нивоу 
Опште болнице су реализоване у износу 127,1% (за амбулантне кориснике 118,1%, 
а за стационарне кориснике 158,2%). Према врсти пружених терапијских услуга 
већи пребачај услуга се региструје код индивидуалних облика кинезитерапије 
(142,9%), парафинотерапије (143,9%), ултразвучне терапије (149,6%), 
магнетотерапије (123,8%) и електротерапије (118,3%), а једини подбачај 
планираних услуга се региструје код термотерапије (85,9%). 
 
 Рентген, ултразвучна, доплер, скенер и магнетна резонанца  
  
 У области рентген дијагностике је у 2009. године укупно прегледано 42.566 
пацијената (60,4% више у односу на план),  којима је пружено 57.294 услуга. 
Укупно планиране услуге су реализоване у износу 93,8%. Осигураницима РЗЗО је 
пружено 42.140 рентген услуга, од тога амбулантним пацијентима 35.330, а 
стационарним пацијентима 6.810 услуга. Планирани број услуга је код амбулатних 
корисника реализован у износу 90,4%, а код стационарних пацијената у износу 
118,9%. Већи пребачај планираних услуга рентген дијагностике је регистрован код 
графије унутрашњих органа без контраста (122,8%).  
 У области ултразвучне дијагностике је у 2009. години регистровано укупно 
21.224 пацијената (10,2% више у односу на план) којима је пружена 36.431 услуга. 
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Проценат реализације услуга износи 107,2%. Осигураницима РЗЗО је пружено 
19.950 услуга ултразвучне дијагностике од тога 13.583 амбулантним пацијентима, а 
6.367 стационарним пацијентима. Планирани број услуга амбулантним 
корисницима је реализован у износу 89,2%, а код стационарних пацијената се 
бележи пребачај у износу 165,2%. Већи пребачај планираних услуга се региструје 
код ултразвучних прегледа штитне жлезде (157,8%) и органа мале карлице 
(151,9%), а подбачај се региструје ког ултразвучног прегледа бубрега (76,8%).  
 У 2009. години је регистровано 2.442 пацијента којима су пружене 6.242 
услуге на Доплеру, што у односу на план представља реализацију од 135,7%. 
Осигураницима РЗЗО је пружено 6.225 услуга на Доплеру, од којих је 5.304 услуга 
пружено амбулантним пацијентима, а 921 услуга стационарним пацијентима. 
Проценат реализације услуга амбулантним осигураницима РЗЗО  износи 118,9%, а  
проценат реализације услуга на Доплеру стационарним пацијентима је знатно већи 
у односу на план и износи 748,8%. Услуге на Доплеру су код свих корисника 
пребачене због набавке још једног апарата током 2009. године. 
 У 2009. години је прегледано укупно 5.255 пацијената на скенеру којима је 
пружено 7.789 услуга. Проценат реализације услуга ЦТ дијагностике износи 
122,2%. Проценат реализације услуга амбулантним осигураницима РЗЗО износи 
135%, а стационарним осигураницима РЗЗО 78,6%. Све услуге пружене у склопу 
ЦТ дијагностике су реализоване са пребачајем, а највећи пребачај планираних 
услуга се региструје код ЦТ кичме (316,7%) у код услуге остало  (169,3%).  
  
Анализа испуњења стандарда мера извршења лекара специјалиста у области 
рентген и ултразвучне дијагностике 
 

Број прегледаних пацијената по лекару годишње Врста услуге 
Укупно По 

лекару 
Норматив 

Класична ртг 
дијагностика 

57.294 9.549 5.000 

УЗ дијагностика 36.431 6.071 2.400 
ЦТ дијагностика 5.255 2.628 2.000 
 
Годишња оптерећеност лекара услугама у области рентген и ултразвучне 
дијагностике је знатно већа у односу на мере извршења предвиђене 
Правилилником, из разлога што је у односу на укупан број лекара (11), ефективни 
број извршилаца веома мали (6 лекара специјалиста). 
 
Анализа обима и садржаја права на дијагностичке услуге  
 
  У 2009. години је у Општој болници у Суботици пружено свим 
амбулантним корисницима 255.384 дијагностичких услуга, што је за 12,4% више у 
односу на план. Свим стационарним пацијентима је пружено 128.808 
дијагностичких услуга што у односу на план представља вишеструки пребачај и 
проценат реализације износи 399,3%. Планирани обим дијагностичких услуга 
амбулантним осигураницима РЗЗО је реализован са пребачајем од 10,3%, а код 
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стационарних осигураника РЗЗО је планирани обим дијагностичких услуга 
реализован са великим пребачајем, јер проценат реализације износи 406,7%. 
Анализирајући структуру дијагностичких услуга пружених амбулантним и 
стационарним корисницима констатујемо велики распон у реализацији појединих 
дијагностичких услуга од непотпуне реализације до знатног пребачаја плана. 
Посматрано у целини дијагностичке услуге пружене свим амбулантним 
корисницима су реализоване са пребачајем од око 11%, а реализација 
дијагностичких услуга пружених стационарним пацијентима је четири пута веће од 
плана. Вишеструки пребачај одређених дијагностичких услуга се образлаже 
унапређењем евиденције дијагностичких услуга пружених стационарним 
пацијентима, унапређењем шифрирања услуга, набавком нових апарата за 
дијагностику (интерно одељење, неурологија). Подбачај у реализацији појединих 
дијагностичких услуга се образлаже грађевинском реконструкцијом простора, 
застарелом опремом и недостатком медицинских средстава и помагала за рад. 
 
 Анализа обима и садржаја права на крв и крвне продукте   
 
 У 2009. години је у Општој болници у Суботици у односу на план 
реализован изузетно низак проценат утрошка целе крви из сопственог обезбеђења 
(18,8%) јер се цела крв мало користи. Од компоненти крви  доминира утрошак 
концентрованих тромбоцита БЦ (228,4%) и замрзнуте свеже плазме (110%), док су 
остале компненте крви реализоване са подбачајем.  
 
Анализа обима и садржаја права на уградни материјал  
  
 У 2009. години је спроведена уградња 49 графта код исто толико лица. Осим 
графтова у 2009. години је спроведена уградња 64 Фогартијева катетера, 4 сета за 
bypass in situ и 3 венска стрипера која нису планирана. Укупан проценат 
реализације графтова износи 133,3%.  

Од планираних пејсмекера у 2009. години је уграђено 77 апарата код исто 
толико лица. Проценат реализације износи 85,5%. Поред пејсмекера у 2009. години 
је у области кардиохирургије уграђено 147 различитих електрода, уводника, 
адаптера и другог материјала.  

У области ортопедије је код 218 лица уграђено 138 цементних протезa кука 
(135,2%), 56 бесцементних (92%), 7 хибридних протеза (38,8%), 5 парцијалних 
протеза кука-Austin Moop (залихе), 1 биартикуларна протеза (11%) и 11 вештачких 
колена (110%).  

У области офталмологије је у 2009. години уграђено 566 флексибилних 
(108,8%) и 115 ригидних сочива (60,5%) код 681 пацијента.  

У овом извештајном периоду се у Општој болници у Суботици региструје 
пребачај уградње осталог уградног материјала (мрежице, стаплери, аерационе 
цевчице) у износу 128,8%. Највећи пребачај се региструје код уградње стаплера 
(264,7%) и уградње Шепардових цевчица (197,5%). 
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Санитетски и потрошни материјал за осигуран лица РЗЗО    
 
 Укупна вредност потрошеног санитетског и медицинског потрошног 
материјала на нивоу Опште болнице у Суботици у 2009. години износи 117.515.857 
динара што представља пребачај планираних средстава за 31,5%. Анализирајући 
вредност утрошеног санитетског и медицинског материјала у односу на планирана 
средства  констатујемо да се највећи пребачај региструје код потрошног 
медицинског материјала (199,4%), лабораторијског материјала (165,6%), хирушког 
шавног материјала, а подбачај се региструје код дезинфекционих средстава (86,4%) 
и код рентген  филмова и контраста (82%).  
 
Анализа обима и садржаја права на терапијске услуге  
 
  У Општој болници у Суботици је у 2009. години пружено 211.155 
терапијских услуга амбулантним пацијентима што је за 37,7% више у односу на 
план.  Свим стационарним пацијентима је пружено 109.783 терапијских услуга што 
је мање у односу на план, а проценат реализације износи 78,2%. Планирани обим 
терапијских услуга амбулантним осигураницима РЗЗО је такође реализован са 
пребачајем од 35%, а код стационарних осигураника РЗЗО је планирани обим 
терапијских услуга реализован са мањим подбачајем, јер проценат реализације 
износи 80,3%. Подбачај у реализацији терапијских услуга код стационарних 
пацијената се образлаже неадекватним начином вођења евиденције ових услуга на 
одељењима. 
 
 
СРЕДЊЕБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 

 
 

Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: 
 

• Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин 
• Специајлна болница за плућне болести "Др Васа Савић" Зрењанин и 
• Специјална болница за рехабилитацију  Меленци 

 
 

ОПШТА БОЛНИЦА "ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ" ЗРЕЊАНИН 
 
 

Према Уредби о Плану мреже Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин 
располаже са 600 постеља, док је у 2009. години било коришћено 569. У 2009. 
години хоспитализовано је 20.215 лица, која су забележила 132.722 дана 
хоспитализације, што представља остварење од 87,93% односно 94,01%. 

Просечна дужина лечења износила је 6,57 дана што је иако за 0,43 дана 
више од планираног, веома добра вредност за овај тип установе. Највећа просечна 
дужина лечења забележена је на психијатрији -15,93 дана, а најмања на хирургији - 
5,79 дана. Заузетост постеља кретала се од 58,98% на гинекологији до 84,68% на 
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педијатрији са просечном вредношћу на нивоу установе од 63,91%, што је за 4,07% 
мање од планиране заузетости (67,98%). 

Ниска заузетост постеља може се објаснити краћим трајањем болничког 
лечења, као и великим бројем специајлистичких прегледа. 

На хируршким одељењима Опште болнице Зрењанин 48 лекара у 11 
хируршких сала извршили су  РЗЗО 4.653 операција (103,88% планираног броја) 
односно 110,4 операција по лекару.  

У 2009. години урађено је 1.277.055 лабораторијских анализа, што чини 
извршење од 87% %. 

Укупно је реализовано 65.451 дијагностичких услуга што представља 
реализацију од 152,8%. 

У оквиру рендген дијагностике услуге је користило 23.393 пацијента. 
Пружено је 28.438 услуга за осигурана лица (99,99% од планираног броја).  

Услуга ултразвучне дијагностике пружено је  21.429 987 (99,81% 
планираног броја) за 15.987 (114,52% планираног броја) пацијената.  

У скенер дијагностици пружено је 3656 услуга (155,6% планираног броја) за 
3301 пацијената (165% од планираног броја).  

У Општој болници Зрењанин дневна болница је организована на 
педијатрији, онкологији и психијатрији са укупно 49 постеља-места. У њима је 
лечено 5355 пацијената (108,6% од планираног броја). Остварено је 15.119 дана-
епизода лечења (104,7% од планираног), са просечном дужином од 2,82 дана (од 
планираних 2,93), па се може закључити да је план остварен. 

У породилишту Опште болнице Зрењанин има 40 неонатолошких постеља. 
Неонатолошке постеље је користило 1536 новорођене деце што је 96% од 
планираног. Они су остварили 7600 дана болничког лежања или 113,4% од 
планираног. 

У болници бораве и мајке пратиље уз болесну децу, и за њих је обезбеђено 
10 постеља. У 2009. години укупно је било 1599 пратилаца осигураних лица, 
односно 148,05% од плана. Они су остварили 10.235 дана боравка у болници (или 
174,06%). 

Укупни уградни материјал који је употребљен у Општој болници Зрењанин 
је 1713, што је 76,95% од планираног. Укупно је за набавку уградног материјала 
потрошено 27.726.674 динара, што је 102,15% планираног. 
 
 

 
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ  

"ДР ВАСА САВИЋ" ЗРЕЊАНИН 
 
 

Према Уредби о Плану мреже Специајлна болница за плућне болести "Др 
Васа Савић" Зрењанин располаже са 160 постеља, које су и биле коришћене у 2009. 
години. У 2009. години хоспитализовано је 1400 лица, која су забележила 25.213 
дана хоспитализације, што представља остварење од 87,5% односно 64,56%. 
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Просечна дужина лечења износила је 18,01 дана што је за 6,4 дана мање од 
планираног. Заузетост постеља износила је 43,17%, што је за 23,7% мање од 
планиране заузетости (66,88%). 

У 2009. години од 7615пацијената за лабораторијске анализе узето је 11.072 
узорака, што чини извршење од 205,8%, односно  174,1%. 

Укупно је реализовано 53.777 дијагностичких услуга што представља 
реализацију од 152,8%. 

У оквиру рендген дијагностике пружено је 10.640 услуга, што представља 
извршење од 94,6%.  

За санитетски и медицински потрошни материјал потрошено 3.578.743 динара 
што представља 92,95% од планираног. 
 
 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА  РЕХАБИЛИТАЦИЈУ МЕЛЕНЦИ 
 
 

Према Уредби о Плану мреже Специајлна болница за рехабилитацију Меленци  
располаже са 300 постеља, које су и биле коришћене у 2009. години. У 2009. 
години хоспитализовано је 5644 лица, која су забележила 123.304 дана 
хоспитализације, што представља остварење од 88,83% односно 92,41%. 

Просечна дужина лечења износила је 21,85 дана што је за 0,85 дана мање од 
планираног. Заузетост постеља износила је 112,61%, што, иако за 9,24% мање од 
планиране заузетости (121,85%) и даље представља изузетно високу заузетост. 

У оквиру физикалне медицине и рехабилитације за осигуране кориснике на 
терапији је било 4694 пацијената (124,3% од планираног). Пружено је 180.544 
различитих терапијских  и рехабилитационих услуга (142,1% од планираног). 
 
 
СЕВЕРНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ  
 
 
Стационарну здравствену заштиту у Севернобанатском округу пружају: 
 

• Општа болница Кикинда 
• Општа болница Сента 
• Дом здравља са стационаром Нови Кнежевац 
• Специајлна болница за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и 
• Специјална болница за психијатријске болести „Свети врачеви“ Нови 

Кнежевац 
 

У складу са Уредбом о Плану мреже здравствених установа, на територији 
Севернобанатског округа има укупно 990 постеља, које су распоређене у две опште 
болнице (Кикинда 280, Сента 240 постеља), једном стационару у саставу дома 
здравља (ДЗ Нови Кнежевац са стационаром 30 постеља) и две специјалне болнице 
(СБ за рехабилитацију „Бања Кањижа“ са 140 постеља и СБ за психијатријске 
болести „Свети врачеви“ са 300 постеља). 
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Од укупног броја постеља, 550 је намењено  краткотрајној хоспитализацији 
акутно оболелих и повређених на секундарном нивоу.  

Током 2009.године на нивоу округа болнички је лечено (исписано) укупно 
17.293 лица. Планирано је лечење 17.471 лица, те је план  остварен са 98,98%.  

 
 

ОПШТА БОЛНИЦА КИКИНДА 
 
 

У општој болници у Кикинди хоспитализовано је укупно 6656 лица, што 
представља обим остварења од 105,02% (за осигурана лица РЗЗО 103,55%).   

Укупно је остварено 65.564 болесничких дана, што чини остварење од 
105,2%, а за осигурана лица РЗЗО 104,2%. 
 

Просечна дужина лечења износила је 9,85 дана, а за осигурана лица РЗЗО 
8,95 дана што је изнад препоручене вредности за овај тип установе. Највећа 
просечна дужина лечења забележена је на одељењу продуженог лечења -89,81 
дана, а најмања на педијатрији и гинекологији - 6,42 дана. Заузетост постеља 
кретала се од 48,73% на педијатрији до 108,19% на одељењу продуженог лечења са 
просечном вредношћу на нивоу установе од 64,15%, што је, иако за 3,17% више од 
планиране и даље изузетно ниска заузетост. 

На хируршким одељењима Опште болнице Кикинда 21 лекар у 19 
хируршких сала извршио је  2473 операција (113,13% планираног броја) односно 
117,76 операција по лекару. 

У 2009. години од 46.275 пацијената за лабораторијске анализе узето је 
436.366 узорака, што чини извршење од 93,46%, односно 110,01%. 

Дијагностичке услуге су успешно реализоване (63.933 пацијената - 114,49% 
од планираног броја). 

У оквиру рендген дијагностике услуге је користило 15.324 амбулантних 
пацијента. Пружено је 18.355 услуга за осигурана лица (113,5% од планираног 
броја). Што се тиче стационара, 4658 пацијенту пружена је 5315 услуга (89,18%).  

Услуга ултразвучне дијагностике за амбулантне пацијенте пружено је 8246 
(151,83% планираног броја) за 6353 пацијената. За пацијенте у стационару (1708 
пацијената) пружено је 1877 ултразвучних прегледа (95,42%). 

Терапијских услуга је у 2009. години за абулантне пацијенте реализовано 
1246 (113,27% од планираног) и 1279 за стационарне пацијента (99,69% од 
планираног). 

У Општој болници Кикинда  дневна болница је организована на хирургији, 
интерном и психијатрији са укупно 35 постеља-места. У њима је лечено 2810 
осигураних лица РЗЗО (131,68% од планираног броја). Остварено је 5751 дана-
епизода лечења (125,6% од планираног), са просечном дужином од 2,05 дана (од 
планираних 2,15 дана). 

У породилишту Опште болнице Кикинда има 15 неонатолошких постеља. 
Неонатолошке постеље је користило 557 новорођене деце осигураних лица што је 
100,72% од планираног. Они су остварили 2907 дана болничког лежања или 
100,59% од планираног. 
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У болницама бораве и мајке пратиље уз болесну децу. У 2009. години 
укупно је било 228 пратиоца осигураних лица, односно 104,59% од плана. Они су 
остварили 1365 дана боравка у болници (или 102,17%).  

У оквиру физикалне медицине и рехабилитације за осигуране кориснике 
(амбуланта и стационар) на терапији је било 11.668 пацијент (93,79% од 
планираног). Пружено је 128.099 различитих терапијских рехабилитационих услуга 
(68,52% од планираног). 

Укупни уградни материјал који је употребљен у Општој болници Кикинда је 
730, што је 82,86% од планираног. Најмање је извршење код графтова (31,81%).  За 
набавку уградног материјала укупно је утрошено 9.358.372 динара, што је 101,63% 
од планираног. 

За санитетски и медицински потрошни материјал утрошено је 26.090.548 
динара, што је 71,88% у односу на планом предвиђена средства. 

 
 

ОПШТА БОЛНИЦА СЕНТА 
 
 

У општој болници у Сенти укупно је хоспитализовано 7395 лица, што 
представља обим остварења од 98,97% (за осигурана лица РЗЗО 101,9%).   

Укупно је остварено 64.513 болесничких дана, што чини остварење од 
92,58%. 

Просечна дужина лечења износила је 8,72 дана што је за 0,51 дана мање од 
планираног. Заузетост постеља кретала се од 50,63% на хирургији до 94,37% на 
психијатрији, са просечном вредношћу на нивоу установе од 73,64%, што мање од 
планиране заузетости - 79,55%. 

На хируршким одељењима Опште болнице Сента 6 лекара у 5 операционих 
сала извршило је  2180 операција (95,07% планираног броја) односно 336,33 
операција по лекару специјалисти. 

У 2009. години од 24.566 пацијената за лабораторијске анализе узето је 
265.491 узорака, што чини извршење од 103,83%, односно 101,74%. 

Дијагностичке услуге су успешно реализоване, 1876 пацијената - 116,09% од 
планираног броја. 

У оквиру рендген дијагностике услуге је користило 10.132 амбулантних 
пацијента. Пружено је 12.612 услуга за осигурана лица (116,72% од планираног 
броја). Што се тиче стационара, 4627 пацијенту пружена је 5045 услуга (84,55%).  

Услуга ултразвучне дијагностике за амбулантне пацијенте пружено је 19.434 
(121,76% планираног броја) за 13.871 пацијената. За пацијенте у стационару (5129 
пацијената) пружено је 5416 ултразвучних прегледа (121,82%). 

У Општој болници Сента дневна болница је организована на интерном 
одељењу са укупно 6 постеља-места. У њима је лечено 1733 осигураних лица РЗЗО 
(86,35% од планираног броја). Остварено је 1733 дана-епизода лечења (86,35% од 
планираног), са просечном дужином од 1 дан што одговара планираном броју. 

У породилишту Опште болнице Сента има 16 неонатолошких постеља. 
Неонатолошке постеље је користило 896 новорођене деце осигураних лица што је 
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98,79% од планираног. Они су остварили 5712 дана болничког лежања или 103,42% 
од планираног. 

У болницама бораве и мајке пратиље уз болесну децу. У 2009. години 
укупно је било 413 пратиоца осигураних лица, односно 94,29% од плана. Они су 
остварили 2808 дана боравка у болници (или 99,05%). 

Укупни уградни материјал који је употребљен у Општој болници Сента је 
89, што је 128,98% од планираног. За набавку уградног материјала укупно је 
утрошено 3.620.065 динара, што је 179,74% планираног. 

За санитетски и медицински потрошни материјал утрошено је 33.296.495 
динара, што је 91,56% у односу на планом предвиђена средства. 
 
 

ДОМ ЗДРАВЉА СА СТАЦИОНАРОМ НОВИ КНЕЖЕВАЦ  
 
 

У дому здравља са стационаром у Новом Кнежевцу укупно је 
хоспитализовано 532 лица, што представља обим остварења од 91,72% (све  за 
осигурана лица РЗЗО).   

Укупно је остварено 5319 болесничких дана, што чини остварење од 
106,36% и то све за осигурана лица РЗЗО. 

Просечна дужина лечења у стационару Дома здравља Нови Кнежевац 
износи 10 дана. Просечна дневна заузетост постеља у  стационару  ДЗ Н.Кнежевац 
је само 48,58%. 

У Дому здравља са стационаром Нови Кнежевац лабораторијска 
дијагностика се обезбеђује, осим за пацијенте Дома здравља и стационара, и за 
Специјалну болницу за психијатријске болести „Свети врачеви“, која нема своју 
службу за лабораторијску дијагностику (међусобним уговорима између ове две 
установе). Бања Кањижа такође нема своју службу за лабораторијску дијагностику.  

У оквиру рендген дијагностике услуге је користило 504 стационних 
пацијента. Пружено је 793 услугe за осигурана лица (124,18% од планираног броја).  

Услуга ултразвучне дијагностике за стационарне пацијенте пружено је 1130 
(121,76% планираног броја) за 610 пацијената.  
 У ванболничком породилишту Дома здравља Нови Кнежевац има 5 
неонатолошких постеља. Неонатолошке постеље је користило 26 новорођене деце 
осигураних лица што је изузетно ниских 43,33% од планираног. Они су остварили 
168 дана болничког лежања или 56% од планираног. 

 
 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 
 „БАЊА КАЊИЖА“ 

 
 

У Специјалној болници за рехабилитацију  у Кањижи средствима РЗЗО (са 
упутом лекара) лечено је 1635 лица, планирано 2044, што значи да је извршење 
80%. 
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Укупно је остварено 41.454 болесничких дана, што чини остварење од 
81,12%. Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа“ има остварену 
просечну дужину стационарног лечења 25,35 дана. Дневна заузетост постеља у 
Специјалној болници за рехабилитацију (140 постеља за осигурана лица РЗЗО - по 
Плану мреже) износила је 81,12%. 

У болницама бораве и мајке пратиље уз болесну децу. У 2009. години 
укупно је било 77 пратиоца осигураних лица, односно 73,33% од плана. Они су 
остварили 77 дана боравка у болници (или 73,33%). 

У оквиру физикалне медицине и рехабилитације за осигуране кориснике 
(амбуланта и стационар) на терапији је било 3045 пацијената (110,93% од 
планираног). Пружено је 246.005 различитих терапијских рехабилитационих услуга 
(79,2% од планираног). 

 
 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ 
„СВЕТИ ВРАЧЕВИ“ НОВИ КНЕЖЕВАЦ 

 
 

У Специјалној болници за психијатријске болести у Новом Кнежевцу лечено је 
1075 осигураних лица, а планирано је 1037, па је извршење 96,46%.  

Укупно је остварено 99.989 болесничких дана, што чини остварење од 97,12%. 
Специјална болница за психијатријске болести „Свети врачеви“ у Н.Кнежевцу 
остварила је просечну дужину стационарног лечења од 93 дана. Просечна дневна 
заузетост постеља у Специјалној болници за психијатријске болести износила је 
91,3%, а за осигурана лица РЗЗО 80,36%. 

У 2009. години од 1005 пацијената за лабораторијске анализе узето је 13.517 
узорака, што чини извршење од 101,51%, односно 110,28%. 

Дијагностичке услуге су успешно реализоване, 3112 пацијената - 106,65% од 
планираног броја. 

У оквиру рендген дијагностике услуге је користило 68 амбулантних пацијента. 
Пружено је 68 услуга за осигурана лица (104,62% од планираног броја). Што се 
тиче стационара, 699 пацијенту пружена је 8271 услуга (73,51%).  

У доплер дијагностици за амбулантне пацијенте пружено је 165 (84,62% 
планираног броја) за 165 пацијента. За пацијенте у стационару (55 пацијената) 
пружено је 55 услуга (110%). 

Терапијских услуга је у 2009. години и то искључиво за стационарне пацијенте 
било је 773 (92,46% од планираног). 

У Специјалној болници "Свети врачеви" дневна болница је организована на 
психијатрији са укупно 20 постеља-места. У њима је лечено 69 осигураних лица 
РЗЗО (138% од планираног броја). Остварено је 6694 дан-епизода лечења (изузетно 
високих 167,35% од планираног), са просечном дужином од 97,01 дана (од 
планираних 80). 
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ЈУЖНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ  
 

Стационарну здравствену заштиту на територији Јужнобанатског управног 
округа пружају: 

2 опште болнице (Општа болница Панчево и Општа болница Вршац) и 3 
специјалне болнице (Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“ 
Бела Црква, Специјална болница за психијатријске болести „Др Славољуб 
Бакаловић“ Вршац, Специјална болница за психијатријске болести „Ковин“ 
Ковин). 
 

Укупан постељни фонд на територији округа износи 3.045 болничких 
постеља које су распоређене у општим (Општа болница Вршац са 290, Општа 
болница Панчево са 660 постеља) и специјалним болницама (Специјална болница 
за плућне болести „Др Будислав Бабић“ Бела Црква са 195, Специјална болница за 
психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац са 900, Специјална 
болница за психијатријске болести „Ковин“ Ковин са 1000 постеља). Број постеља 
у општим болницама на територији Јужнобанатског округа, износи 3 стандардне 
постеље на 1000 становника. 
 
Капацитети и коришћење болничких постеља  
 

Током 2009. године у свим стационарним установама на територији округа 
је лечено укупно 34.935 пацијената и остварено 757.237 болничких дана. Просечна 
дужина лечења на нивоу округа износи 21,7 дана, а просечна заузетост постељног 
фонда је 68,1%.  

У Општој болници Панчево, капацитета 660 стандардних болничких 
постеља, остварено је 21.680 епизода болничког лечења, са 161.034 дана 
хоспитализације  и  просечном дужином лечења од 7,4 дана. Просечна заузетост 
постеља током прошле године у Општој болници у Панчеву је износила 66,9%. 

У Општој болници „Вршац“, са 290 стандардних постеља, током претходне 
године је било 8.267 лечених пацијената са укупно 61.421 дана лечења. Просечна 
дужина лечења у Општој болници у Вршцу је износила 7,4 дана, а просечна 
заузетост постеља 58%.  

Анализа просечне дужине лечења по одељењима у обе опште болнице на 
територији округа показује да је највећа просечна дужина лечења током 2009. године 
је забележена на Одељењу рехабилитације Опште болнице у Вршцу (19,1 дан), а 
најмања на Акушерском одељењу у Општој болници Вршац (4,1 дан), и на Одељењу 
интензивне неге у Општој болници Панчево (4,1 дан). 

 
Највећа просечна дневна заузетост болничких постеља је забележена на 

Интерном одељењу у Општој болници Панчево (92%), а најмања на Неуролошком 
одељењу  Опште болнице Панчево (34%). 

 



 24

Међу специјалним болницама највећу просечну дужину лечења има 
Специјална болница за психијатријске болести у Ковину (110,2 дана), а најмању 
Специјална болница за плућне болести у Белој Цркви (69,8 дана). 

Највећу просечну заузетост болничких постеља међу специјалним 
болницама у округу има Специјална болница за психијатријске болести у Вршцу 
(77,9%), а најмању Специјална болница у Ковину (63%). 

 
 

Разлика између броја запослених и стандарда кадра  
 
У односу на прописане нормативе, свим стационарним установама на 

територији округа (две опште и три специјалне болнце) недостаје 111 доктора 
медицине, 237 медицинских сестара-техничара, 207 техничких радника а више од 
норматива запослена су 1 здравствени сарадник и 38 административних радника.  

Посматрајући постојећи број радника, а у односу на прописане нормативе, 
Општој болници  Панчево недостаје укупно 31 доктор медицине специјалиста, 90 
медицинских сестара-техничара и 4 административна радника. Ова болница има 1 
фармацеута биохемичара, 7 здравствених сарадника и 22 техничка радника  више од 
броја који  предвиђају нормативи.    

Општа болница у Вршцу има 8 административних и 9 техничких радника изнад 
прописаних норматива. На другој страни, ова болница има 8 доктора медицине 
специјалиста, 1 фармацеута-биохемичара и 26 медицинских сестара-техничара мање 
од броја који је предвиђен нормативима.   

Специјалној болници за плућне болести Бела Црква недостаје: 9 доктора 
медицине, 19 медицинских сестара-техничара, 2 здравствена сарадника и један 
технички радник. 

 Специјалној болници за психијатријске болести Ковин недостаје: 32 доктора 
медицине специјалиста, 58 медицинских сестара-техничара, 10 административних, 80 
техничких радника а запослен је 1 здравствени сарадник више од прописаних 
норматива.   

Специјалној болници за психијатријске болести Вршац недостаје: 31 доктор 
медицине специјалиста,  44 медицинске сестре-техничара, 5 здравствених сарадника и 
157 техничких радника а запослено је 44 административних радника више од 
прописаних норматива.  

 
Испуњење стандарда мера извршења за докторе медицине специјалисте у болничкој и 
поликлиничкој делатности  
 

Током 2009. године по једном лекару у стационарној здравственој заштити на 
територији Јужнобанатског округа је исписано 156 пацијената и прегледано 2035 
пацијената.  

Број исписаних пацијената по једном специјалисти је виши у Општој болници у 
Панчеву (173 исписаних пацијената по лекару), него у Општој болници у Вршцу (133 
исписаних пацијената по лекару).  

Највећи број исписаних пацијената по лекару у општим болницама 
Јужнобанатског округа има Уролошко одељење Опште болнице Панчево (352 
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исписана пацијента по једном лекару специјалисти), а најмањи број Одељење 
неурологије Опште болнице Панчево (53 исписаних пацијената по лекару).  

У Општој болници у Панчеву је број исписаних пацијената по лекару на 
свим одељењима испод прописаних норматива, изузев на Одељењу гинекологије и 
акушерства, Инфективном одељењу, Интерном одељењу и Одељењу урологије, где 
је број исписаних пацијената по лекару у складу или изнад норматива. 

Највећи број специјалистичких прегледа по доктору медицине специјалисти, 
у Општој болници у Панчеву, има Одељење оториноларингологије (5.328 прегледа 
по специјалисти), а најмање Одељење неурологије (1.442 прегледа по 
специјалисти). Упоређујући остварен број прегледа са нормативима, уочава се да 
су они у складу и изнад предвиђених стандарда у свим областима, изузев у области 
хирургије и неурологије. 

У Општој болници у Вршцу  број исписаних пацијената по лекару је на свим 
одељењима испод прописаних норматива, изузев на Одељењу ортопедије и 
Инфективном одељењу, на којима је број исписаних пацијената по лекару у складу 
или изнад норматива.   

Највећи број специјалистичких прегледа по доктору медицине специјалисти 
у Општој болници у Вршцу има Одељење ортопедије (4.648 прегледа по 
специјалисти), а најмање Одељење гинекологије и акушерства (400 прегледа по 
специјалисти). Упоређујући остварен број прегледа са нормативима, уочава се да 
су они на свим одељењима изнад предвиђених стандарда, сем на Одељењу 
гинекологије и акушерства и Одељењу урологије.   
 

Лабораторијска дијагностика  

 

У претходној години је лабораторијску службу на секундарном нивоу 
користило 323.460 пацијената и обрађено је 1.347.547 узорака. Урађено је  388.955 
хематолошких, 1.099.028 биохемијских, 76.152 анализа урина, 119.674 
микробиолошких и 25.696 патохистолошких анализа. 
 У области лабораторијске дијагностике у Општој болници Панчево број 
пацијената је реализован у смањеном обиму (27%), односно 23% за амбулантне и 
29% за стационарне пацијенте. Хематолошке анализе су на нивоу болнице током 
2009. године реализоване у укупном обиму од 99%, односно 96% за амбулантне и 
101% за стационарне пацијенте. Биохемијске анализе у овој болници су 
реализоване у обиму од 93% (амбулантни пацијенти 97% и стационарни пацијенти 
91%), док су прегледи урина на нивоу установе остварени у нивоу планираног 
обима 101%, односно 106%  за амбулантне и 98% за стационарне пацијенте. У 
области микробиолошких услуга реализација је 111% (96% за амбулантне и 123% 
за пацијенте у стационару). Услуге у области патохистологије су реализоване изнад 
нивоа планираног обима 137%, односно 171% за амбулантне и 115% за 
стационарне пацијенте. 

У Општој болници Вршац број пацијената је реализован у нивоу планираног 
обима (107%). Хематолошке анализе су на нивоу болнице током 2009. године 
реализоване у укупном обиму од 90%, односно 90% за амбулантне и 91% за 
стационарне пацијенте. Биохемијске анализе су реализоване изнад нивоа 
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планираног обима (амбулантни пацијенти 111% и стационарни пацијенти 120%). 
Прегледи урина реализовани су у нивоу планираног обима (104%). У области 
микробиолошких услуга реализација је 48% (29% за амбулантне и 130% пацијенте 
у стационару). Услуге у области патохистологије су реализоване у нивоу 
планираног обима 91%, и та реализација се односи само на стационарне пацијенте. 

У Специјалној болници за плућне болести број пацијената је реализован у 
планираном обиму (96%), односно 82% за амбулантне и 107% за стационарне 
пацијенте. Хематолошке анализе су на нивоу болнице током 2009. године 
реализоване у повећаном обиму од 114%, односно 141% за амбулантне и 105% за 
стационарне пацијенте. Биохемијске анализе у овој болници су реализоване изнад 
планираног нивоа 131% (амбулантни пацијенти 157% и стационарни пацијенти 
125%), као и прегледи урина (121%), односно 154%  за амбулантне, а 97% за 
стационарне пацијенте. У области микробиолошких услуга реализација је 79% 
(52% за амбулантне и 111% за пацијенте у стационару).  

У Специјалној болници за психијатријске болести Вршац у оквиру 
лабораторијске дијагностике број пацијената је реализован у планираном обиму 
(103%) и односи се само на стационарне  пацијенте. Хематолошке анализе су током 
2009. године реализоване у смањеном обиму од 83%, док су биохемијске анализе 
реализоване у нивоу планираног обима, 105%. Прегледи урина су реализовани 
испод планираног нивоа (61%).  

У Специјалној болници за психијатријске болести „Ковин“ из Ковина у 
оквиру лабораторијске дијагностике број пацијената је реализован изнад 
планираног обима (117%), при чему се реализација односи  само на стационарне 
пацијенте. Хематолошке анализе су током 2009. године реализоване незнатно 
испод предвиђеног обима од 89%, док су биохемијске анализе реализоване у 
предвиђеном обиму 106%. Прегледи урина су реализовани у  планираном обиму 
(92%).  
 

Број операционих сала, операција и просечан број операција по лекару  
 
  Током 2009. године је на територији Јужнобанатског округа у 17 
операционих сала укупно 83 лекара специјалиста било укључено у оперативни 
програм. Просечан број операција по једном специјалисти је 102 операције (106 у 
Општој болници у Панчеву и 93 операције по специјалисти у Вршцу). Највећи број 
обављених операција по једном специјалисти има Одељење хирургије у Вршцу 
(236 операција по специјалисти), а најмање Одељење оториноларингологије у истој 
болници (43 операције по специјалисти).   
 



 27

Prosečan broj operacija po lekaru u Opštoj bolnici Vršac i 
Opštoj bolnici Pančevo u 2009. godini
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Анализа обима и садржаја права на болничку здравствену заштиту неонатуса  
 

У Јужнобанатском округу је укупно 47 постеља опредељено за болничко 
лечење новорођене деце. Број лечене новорођене деце на нивоу округа и у обе 
опште болнице је реализован у нивоу и изнад нивоа планираног обима (реализација 
је 113% за округ, односно 89% у Општој болници у Вршцу и 121% у Општој 
болници у Панчеву). Дани боравка новорођене деце су реализовани у нивоу 
планираног обима (реализација је 97% за округ, односно 90% у Вршцу, а 98% у 
Панчеву). 

 
Анализа обима и садржаја права пратилаца лечених лица   
 
  Током претходне године је у две опште болнице било 1.444 пратилаца 
лечених лица и на нивоу округа је остварено 5.050 дана лечења, што је укупно 
106% за број лица, односно 107% за дане боравка пратилаца. У Општој болници у 
Вршцу остварење је у складу са планираним вредностима (98% и за број лица и за 
дане пратилаца), док је у болници у Панчеву реализација износила 112% за број 
лица, односно 114% за дане њиховог боравка на болничким одељењима. 
 
Анализа обима и садржаја права у дневној болници 
 

У  дневној болници је на територији округа током претходне године лечено 
8.183 пацијената (реализација 132%), и остварено укупно 36.160 дана лечења 
(реализација је 97%). У Општој болници Панчево реализација је у нивоу 
планираног обима за лечена лица (106%), а изнад нивоа планираног обима у 
Општој болници Вршац (162%). У све три специјалне болнице у броју лечених 
реализација је у нивоу планираних вредности. 

Број дана лечења у дневној болници је у Општој болници Панчево 
реализован испод нивоа планираног обима (86%), а у Општој болници Вршац 
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изнад нивоа планираног обима (112%). У Специјалној болници за психијатријске 
болести из Ковина реализација је испод нивоа планираног обима (86%) а у 
Специјалној болници за психијатријске болести „Вршац“у нивоу планираног обима 
и у Специјалној болници за плућне болести изнад нивоа планираног обима (124%).  

 
Анализа обима и садржаја права на физикалну медицину и рехабилитацију  
 

На одељењима физикалне медицине и рехабилитације је током претходне 
године у две опште болнице на територији Јужнобанатског округа лечено 12.180 
пацијената и остварено укупно 272.691 услуга (реализација је 88% за број лица, 
односно 95% за број терапијских и рехабилитационих услуга). У Општој болници у 
Вршцу остварење је изнад планираних вредности за број лица на физикалном 
третману (114%), као и за број терапијских и рехабилитационих услуга (112%), док 
је у болници у Панчеву реализација 87% за број лица, односно 92% за терапијске и 
рехабилитационе услуге. 

 
Рентген, ултразвучна, доплер, скенер и магнетна резонанца  
 

У области рентген дијагностике у 2009. години прегледано је 68.900 
пацијената (реализација износи 97%) и остварено је 85.257 услуга (реализација је 
97% на нивоу округа). У свим болницама рентген дијагностика је реализована у 
планираном обиму и преко планираних вредности (укупан број услуга, број 
пацијената). 

Ултразвучном дијагностиком је током 2009. године обухваћено 60.423 
пацијената (реализација износи 107%) и остварено 100.259 услуга (реализација је 
109% на нивоу округа). У свим болницама реализација је у нивоу и изнад 
планираних вредности и за амбулантне и за стационарне пацијенте, изузев у 
Специјалној болници за психијатријске болести „Ковин“, у којој је (39% 
реализација броја пацијената а 43% реализација броја услуга). 

Доплер дијагностика се ради само у Општој болници Панчево, и 
реализована је изнад планираних оквира (реализација износи 177% и за број 
прегледаних пацијената и за број услуга).  

У области ЦТ дијагностике у две опште болнице прегледано је 6.619 
пацијената и остварено је 11.941 услуга. Реализација је у обе установе у нивоу и 
изнад нивоа планираних вредности и за амбулантне и за стационарне пацијенте. 

 
Анализа обима и садржаја права на дијагностичке услуге 
 

Дијагностичке услуге на територији округа су реализоване изнад односно 
испод планираних вредности (укупна реализација је 115% за амбулантне и 67% за 
стационарне пацијенте, односно 115% и 66% за осигранике РЗЗО). 

У Општој болници Вршац реализација је испод планираних вредности у 
области урологије за амбулантне пацијенте и у области интерне медицине, 
инфектологије, урологије, офталмологије и рехабилитације за стационарне 
пацијенте. 



 29

У Општој болници Панчево реализација је испод планираног обима у 
области офталмологије за амбулантне пацијенте, и у области интерне медицине, 
неурологије, инфектологије и интензивне неге код стационарних пацијената.  

У специјалним болницама дијагностичке услуге су остварене у нивоу и 
изнад планираног обима. 

 
Анализа обима и садржаја права на крв и продукте крви  
 

У обе опште болнице на територији округа сопствено обезбеђивање крви и 
продуката крви реализовано је у нивоу и изнад нивоа планираног обима. Набавка 
компонената крви из других  установа реализована је испод и изнад нивоа  
планираног обима.  

 
Анализа обима и садржаја права на уградни материјал  
 

Потрошња уградног материјала је у Општој болници у Вршцу реализована 
испод нивоа планираног обима (71%), а у Општој болници Панчево је изнад нивоа 
планираног обима (144%). Реализација на нивоу округа износи 140%.  

 
Санитетски и потрошни материјал за осигурана лица РЗЗО  
 

Набавка санитетског и потрошног материјала је реализована изнад 
планираних вредности у Општим болницама Вршац и Панчево (123% и 151%) и у 
све три специјалне болнице: у Специјалној болници за психијатријске болести  
Ковина (116%), у Специјалној болници за психијатријске болести Вршац (129%) и 
Специјалној болници за плућне болести из Беле Цркве (144%). 
 
 
Анализа обима и садржаја права на терапијске услуге 
 

Терапијске услуге на територији округа су реализоване у нивоу и изнад 
нивоа планираних вредности (укупна реализација је 101% за амбулантне и 109% за 
стационарне пацијенте, односно 101% и 107% за осиграна лица РЗЗО). 

У Општој болници Вршац реализација је испод планираних вредности у 
области ортопедије са трауматологијом за амбулантне, и у области ортопедије и 
оториноларингологије за стационарне  пацијенте. 

У Општој болници Панчево реализација је испод планираног обима у 
области инфектологије, пнеумофтизиологије, ортопедије и онкологије за 
амбулантне пацијенте, и у области пнеумофтизиологије, оториноларингологије и 
офталмологије код стационарних пацијената.  

У специјалним болницама терапијске услуге су остварене у нивоу и изнад 
планираног обима, изузев у Специјалној болници за психијатријске болести у 
Ковину, где су на нивоу болнице терапијске услуге реализоване у нивоу 
планираног обима, а у смањеном обиму у области терапијских услуга за 
стационарне пацијенте осигуранике РЗЗО (71%). 
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ЗАПАДНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ 
 
 
Стационарну здравствену заштиту у Западнобачком округу пружа 
 

• Општа болница Сомбор 
• Специјална болница за рехабилитацију Апатин и 
• Дом здравља Оџаци (са стационаром) 

 
 
 

ОПШТА БОЛНИЦА СОМБОР 
 
 

Према Уредби о Плану мреже Општа болница Сомбор располаже са 732 
постеље, колико је и било коришћено у 2009. години. У 2009. години 
хоспитализовано је 19.806 лица, која су забележила 203.3624 дана хоспитализације, 
што представља остварење од 90,77% односно 98,68%. 

Просечна дужина лечења износила је 10,27 дана што је 1 дан више од 
планираног, и чини изузетно високу вредност. Највећа просечна дужина лечења 
забележена је на психијатрији -28,66 дана, а најмања на педијатрији - 5,21 дан.  

Заузетост постеља кретала се од 46,91% на педијатрији до 108,31% на 
психијатрији са просечном вредношћу на нивоу установе од 76,11%, што је за 1% 
мање од планиране заузетости (77,13%). 

На хируршким одељењима Опште болнице Сомбор 48 лекара у 10 хируршких 
сала извршили су за осигуранике РЗЗО 9.491 операција (97,06% планираног броја) 
односно 197,73 операција по лекару.  

У 2009. години од 65.494 пацијената за лабораторијске анализе узето је 195.185 
узорака, што представља остварење од 99,99% (за осигурана лица РЗЗО 99,98%), 
односно 99,99% (за осигурана лица РЗЗО 99,94%). 

Дијагностичке услуге су успешно реализоване (188.193 пацијената - 101,57%). 
У оквиру рендген дијагностике услуге је користило 29.280 амбулантних 

пацијента. Пружено је 35.773 услуга за осигурана лица (99,56% од планираног 
броја). Што се тиче стационара, 8201 пацијенту пружена је 9139 услуга (99,34%).  

Услуга ултразвучне дијагностике за амбулантне пацијенте пружено је 15.666 
(118,72% планираног броја) за 10.303 пацијената. За пацијенте у стационару (5055 
пацијената) пружено је 5632 ултразвучних прегледа (99,88%). 

У области доплер дијагностике за 400 амбулантних пружено је 622 услуга 
(99,52% од планираног). Када је реч о стационарним пацијентима за њих 204 
пружено је 210 услуга (100% планираног броја). 

У скенер дијагностици за амбулантне пацијенте пружено је 3831 услуга 
(изузетно високих 99,76% планираног броја) за 1779 пацијента. За пацијенте у 
стационару (1595 пацијената) пружено је 3053 прегледа скенером (чак 99,77% од 
планираног броја).  

У Општој болници Сомбор дневна болница је организована на педијатрији, 
инфективном, неуропсихијатрији, офталмологији, онкологији и 
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пнеумофтизиологији са укупно 81 постељом-местом. У њима је лечено 2044 
осигураних лица РЗЗО (99,7% од планираног броја). Остварено је 28.518 дана-
епизода лечења (99,84% од планираног), са просечном дужином од 13,95 дана (од 
планираних 13,938). 

У породилишту Опште болнице Сомбор нема посебно дефинисаних 
неонатолошких постеља. У овој болници било је 1139 новорођене деце осигураних 
лица што је 99,04% од планираног. Они су остварили 4689 дана болничког лежања 
или 98,92% од планираног. 

У болницама бораве и мајке пратиље уз болесну децу. У 2009. години 
укупно је било 990 пратиоца осигураних лица, односно 100% од плана. Они су 
остварили 4509 дан боравка у болници (или 99,95%). 

У оквиру физикалне медицине и рехабилитације за осигуране кориснике 
(амбуланта и стационар) на терапији је било 4111 пацијената (99,78% од 
планираног). Пружено је 266.021 различитих терапијских рехабилитационих услуга 
(99,97% од планираног). 

Укупни уградни материјал који је употребљен у Општој болници Сомбор је 
1520, што је 99,87% од планираног. Укупно је за набавку уградног материјала 
потрошено 15.664.647 динара, што је 89,86% планираног. 

За санитетски и медицински потрошни материјал је потрошено 86.889.888, 
што је 124,6% у односу на планирана средства. 
 
 
ЈУЖНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ 
 
 
Стационарну здравствену заштиту Јужнобачком округу пружају: 
 

• Клинички центар Војводине, Нови Сад 
• Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица 
• Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица 
• Институт за плућне болести Војводине, Сремска Каменица 
• Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад 
• Општа болница Врбас и 
• Специјална болница за реуматске болести Нови Сад и 
• Клиника за стоматологију Војводине, Нови Сад 

 
Потребно је нагласити да је већина стационарних установа у Јужнобачком 

округу (осим Опште болнице Врбас и Специјалине болнице за реуматске болести 
Нови Сад) терцијарног нивоа и да пружају здравствену заштиту целокупном 
становништву Војводине.  

У болничким установама запослено је 5.744 уговорених радника. Од 
укупног броја уговорених радника 4.073 (70,9%) су здравстени радници, 128 (2,2%) 
здравствени сарадници, 428 (7,5%) административни и 1.115 (19,4%) технички 
радници. Међу здравственим радницима, лекари (1.023) су чинили 25,1%, 15 (0,4%) 
уговорених су фармацеути, док  је здравствених радника са средњом и вишом 



 32

школом било 3.035 (74,5%). У болничким установама 84,8% уговорених лекара су  
лекари специјалисти. 
 Током 2009. године, у болничким установама Јужнобачког округа, на 
постељном капациту од 2.762 постеље, лечено је укупно 87.777 пацијената, 
односно 102,3% планираног броја, а остварено је укупно 778.696 болесничких дана 
што представља 101,1% предвиђеног броја.  У односу на укупан број исписаних 
болесника осигурана лица РЗЗО су чинила 98,5%, а проценат њиховног учешћа у 
укупном броју б.о. дана је износио 98,8%. Број исписаних пацијента –осигураника 
РЗЗО (86.484) је реализован са пребачајем годишњег плана (103,0%), као и њихов 
број остварених болесничких дана – 769642 дан, односно 102,3%. Највећи број 
исписаних болесника (43.507) и највећи број б. о. дана (360.345) забележен је у 
Клиничком центру Војводине, а најмањи број исписаних болесника (1.227) и 
остварених б. о. дана (25.488) у Специјалној болници за реуматске болести Нови 
Сад.  

Просечна дужина лечења, на нивоу Округа је била у складу са планираном и 
износила је 8,9 дана, а кретала се у распону од 7,2 дана на Институту за онкологију 
Војводине до 20,8 дана у Специјалној болници за реуматске болести Нови Сад. 

Просечна заузетост постеља у стационарним установама је била нешто виша 
од планиране (76,4%) и износила је 77,2%, при чему је најмању заузетост остварена 
на Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине  (66,8%), док је 
највећа била у Специјалној болници за реуматске болести Нови сад (99,8%) и 
Општој болници Врбас (98,1%).  

Стационарне установе Јужнобачког округа располажу са 48 операционих 
сала. У посматраном периоду, у овим здравственим установама остварено је 40.114 
операција (105,8%), односно 109,9 операције по лекару специјалисти, што је за 
5,8% више него што је планирано. Од укупног броја операција 39.465, односно 
98,4% је урађено за осигуранике РЗЗО, а проценат реализације у односу на 
годишње предвиђени број за ову категорију износи 108,3%.  

У породилишту Клиничког центра Војводине и Опште болнице Врбас у 
току 2009. године укупно је рођено 7.356 новорођенчади. На неонатологији 
Клиничког центра Војводине новорођена деца су провела 23.331 дан, што је 99,0% 
у односу на планирани број, а на неонатолошком одељењу Опште болнице Врбас 
3.784 дана, односно 106,3% од плана.  

У оквиру неонатолошког одељења Института за здравствену заштиту деце и 
омладине Војводине лечено је 953 новорођенчади (103,6%),  и остварено је 12.589 
болесничких дана (100,7%). 

Укупно на неонатолошким одељењима Опште болнице Врбас, Клиничког 
центра Војводине и Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине 
било је  8.309 новорођенчади и остварено је 39.704 б.о. дана, што је у складу са 
Планом. 

Укупан број пратилаца лечених лица је износио 2.657 што је за 30,3% мање 
од планираног. Остварено је 20.386 б.о. дана, односно за 27,2% мање у односу на 
План. 

У оквиру амбулантно-поликлиничког рада, остварено је 594.144 
дијагностичких услуга за амбулантне (102,6%) и 304.762 услуга за стационарне 



 33

пацијенте (95,0%). Око 99% од укупног броја ових услуга је пружено амбулантим и 
стационарним пацијентима - осигураницима РЗЗО.  

У оквиру лабораторијске дијагностике, у предходној години, урађено је 
1.716.131 хематолошкa анализа, 2.755.919 биохемијских анализа, 863.547 прегледа 
урина, 320.662 микробиолошких анализа, 318.732 патохистолошких анализа, 5.274 
цитогенетских и 90.773 осталих лабораторијских анализа. Број реализованих 
наведених анализа се кретао углавном у складу са планираним бројем. Мањи број 
анализа у односу на План је био једино код микробиолошких анализа (90,9%), а 
већи број у области цитогенетске лабораторије (131,1%) и услуга које се воде под 
ставком остале (222,8%). Преко 98% свих лабораторијских анализа је извршено за 
осигуранина лица РЗЗО, осим код  патохистолошких анализа где је учешће 
осигураника било 96,9%.  

У оквиру рендген дијагностике, прегледано је 145.556 пацијената (98,2% су 
били осигураници РЗЗО), што представља 93,6% у односу на планирани број. 
Укупан број РТГ услуга (258.053) је премашио годишњи планирани обим за око 
7,5%, при чему су услуге пружене осигураницима чиниле 98,3%. Ултразвучна 
дијагностика је урађена код 101.621 пацијената (97,2% осигураници РЗЗО) и 
реализовано је 198.040 услуга, што је у складу са Планом. Доплером је прегледано 
21.070 пацијената, од тога је 97,3% су чинили осигураници, а остварен је већи обим 
дијагностичких услуга него што је предвиђено (89.317 односно 152,2%). Скенером 
је прегледано 33.865 лица (98,7% осигураници РЗЗО) а реализовано је за 12% више 
дијагностичких услуга у односу на План. Магнетна резонанца је урађена код 11.612 
пацијената (52,4% осигурана лица РЗЗО) а остварен је такође већи обим услуга од 
планираног (121,2%).   

У 2009. години је реализовано 100.711 терапијских услуга амбулантним 
пацијентима, што је за 10,5% више од планираног броја  и 131.983 услуге 
стационарним пацијентима односно 93,2% планираног броја, при чуму у укупан 
број услуга нису укључене услуге спољашњег зрачења које се исказују у cGy. 
Укупан број амбулантних пацијента који су примали терапијске услуге (100.710) је 
био за 10,5% већи од планираног, док је број стационарних пацијената (131.972) 
био за око 7% мањи. Преко 99% амбулантних и стационарних пацијената су били 
осигураници РЗЗО.  

У дневним болницама, које постоје у оквиру Клиничког центра Војводине, 
Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Института за 
плућне болести Војводине, Института за онкологију Војводине и Опште болнице 
Врбас, лечено је укупно 16.003 болесника, што је у складу са планираним бројем. 
Укупан број остварених епизода лечења, за ове болеснике, је такође у складу са 
планираним и износи 39.749. Просечна дужина лечења, у дневним болницама на 
нивоу Округа, је износила 2,5 дана. 

У оквиру физикалне медицине и рехабилитације, лечено је 54.785 
пацијената (106,0%), при чему су осигураници учествовали са 99,6%. Терапијске и 
рехабилитационе услуге за осигуранике су реализоване са 12,8% пребачаја 
годишњег плана, при чему је проценат услуга пружених осигураницима износио 
99,7%.  

На нивоу Јужнобачког округа, крв и продукте крви из сопствене производње 
делимично је обезбедила само Општа болница Врбас, док су остале установе крв и 
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компоненте крви набављале из других установа. На нивоу Округа утрошак крви и 
компоненти крви био је већи него што је планирано и то за око 19% када је у 
питању сопствено обезбеђивање, односно за око 12% када је у питању набавка из 
других установа.  

За уградни материјал потрошено је 560.991.631 динара, што је за 31,2% 
више него што је планирано. 

 Потрошња санитетског материјала и осталих медицинских средстава, за 
осигурана лица РЗЗО-а, је такође била већа од планиране (115,9%), а укупна 
вредност санитетског материјала износи 1.321.894.945 динара. 

 
 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 
 

Током 2009. године у Клиничком центру Војводине (у даљем тексту 
Клинички центар) укупно је хоспитализовано 44.208 пацијената (108,0%), од тога 
43.507 осигураника РЗЗО (108,0%). Осигураници РЗЗО су чинили 98,4% 
хоспитализованих, што је у складу са планом.  

Просечна дужина лечења била је 8,2 дана (за осигуранике РЗЗО 8,3 дана), 
што је за 0,8 дана краће него што је планирано, те је укупно остварено 363.943 б.о. 
дана (99,1%). Осигураници РЗЗО су остварили 360.345 б.о. дана (99,3%). Просечна 
заузетост постељног фонда била је 73%. 

На нивоу Клиничког центра, у оквиру 10 клиника које се баве хируршком 
делатношћу (Клинике које су биле у саставу Института за хирургију, Клиника за 
болести уха, грла и носа, Клиника за очне болести и Клиника за гинекологију и 
акушерство) оперисано је 17.510 болесника (102,1%), од тога 17.279 осигураника 
РЗЗО (105,6%).  

Укупно је урађено 23.242 операције (103,8%), од тога 22.919 операција за 
осигуранике РЗЗО (106,5%). Нешто већи број операција остварен је на Клиници за 
урологију (137,4%), што се може објаснити чињеницом да је план рађен на бази 
прошлогодишњег извршења, а током већег дела прошле године једна од 3 
операционе сале није била у функцији, па је урађено мање операција него обично. 
На осталим клиникама операције су реализоване у складу са планом (остварење се 
креће од 96,5% до 111,4%). 

На Неонатолошком одељењу у оквиру Клинике за гинекологију и 
акушерство, рођено је 6.582 новорођенчета (102,7%), при чему су готово сва 
новорођенчад (99,3%) осигураници РЗЗО.  

На овом одељењу укупно је остварено 23.465 б.о. дана (98,9%), од тога,  
осигураници РЗЗО су остварили 23.331 б.о. дан (99,0%). У посматраном периоду у 
Клиничком центру (на Клиници за инфективне болести, Клиници за болести уха, 
грла и носа и на Клиници за неурологију) је било 913 пратилаца болесника 
(109,6%) и остварено је 1.479 б.о. дана ( 114,1%).  Само 6 пратилаца нису били 
осигураници РЗЗО. 

Специјалистички прегледи и интервенције за амбулантне пацијенте су 
реализовани у већем обиму. 

Укупно је урађено 502.639 специјалистичких прегледа (105,6%), од тога за 
осигуранике РЗЗО 499.111 прегледа (107,3%).  
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 У истом периоду, на нивоу Клиничког центра, реализовано је 536.554 
интервенције (110,3%), при чему је 531.515 интервенција рађено код осигураника 
РЗЗО (111,6%). Консултативни прегледи и интервенције за стационарне кориснике 
(посматрано на нивоу Клиничког центра), такође су остварени у већем обиму. 
Укупно је реализовано 50.144 консултативна прегледа (102,2%), од тога 49.696 
прегледа за осигуранике РЗЗО (102,3%) и 2.098.567 интервенција (107,8%), од тога 
2.080.728 интервенција за осигуранике РЗЗО (108,3%).  

Дијагностичке услуге и за амбулантне и за стационарне кориснике су 
реализоване у нешто већем броју.   

За амбулантне пацијенте пружено је 347.975 услуга (105,9%), од тога 
347.134 за осигуранике РЗЗО (107,2%).  

За стационарне кориснике пружено је 110.565 услуга (103,8%), од тога 
109.521 за осигуранике РЗЗО (104,0  

Лабораторијске услуге, збирно посматрано, реализоване су у складу са 
планом (101,5%), али постоје разлике у извршењу појединих врста услуга. 

У оквиру лабораторијске дијагностике укупно је урађено 788.591 
хематолошкa анализа (100,3%), 1.095.044 биохемијске анализе (100,6%), 685.758 
анализа прегледа урина (100,2%), 19.508 услуга у оквиру микробиологије и 
паразитологије (154,6%), 157.203 услугe у оквиру патохистолошке лабораторије 
(103,6%), 338 услугa у оквиру цитогенетске лабораторије (78,2%) и 57.460 услуга у 
оквиру осталих лабораторија-обухватају ендокринолошку дијагностику и 
алергологију и имунологију (149,8%), при чему су услуге у оквиру 
ендокринолошке дијагностике реализоване са 131%, док су анализе у оквиру 
алергологије и имунологије биле готово 2,5 пута чешће него што је планирано. 

За осигуранике РЗЗО урађено је 783.274 хематолошке анализе (100,7%), 
1.088.111 биохемијских анализа (101,0%), 683.818 анализа прегледа урина 
(101,3%), 19.410 услуга у оквиру микробиологије и паразитологије (156,2%), 
155.082 услуге у оквиру патохистолошке лабораторије (103,8%), 325 услуга у 
оквиру цитогенетске лабораторије (79,5%) и 57.332 услуге у оквиру осталих 
лабораторија (152,2%).  

За амбулантне кориснике (осигуранике РЗЗО) укупно је пружено 168.013 
хематолошких анализа (101,7%), 204.594 биохемијске анализе (80,0%), 88.410 
анализа прегледа урина (85,4%), 12.506 услуга у оквиру микробиологије и 
паразитологије (196,4%), 66.134 услуге у оквиру патохистолошке лабораторије 
(105,8%) и 38.967 услуга у оквиру осталих лабораторија (174,4%).  

За стационарне кориснике (осигуранике РЗЗО) укупно је пружено 615.261 
хематолошка анализа (100,4%), 883.517 биохемијских анализа (107,5%), 595.408 
анализа прегледа урина (104,1%), 6.904 услуге у оквиру микробиологије и 
паразитологије (113,9%), 88.948 услуга у оквиру патохистолошке лабораторије 
(102,4%), 325 услуга у оквиру цитогенетске лабораторије (79,5%) и 18.365 услуга у 
оквиру осталих лабораторија (119,9%).  

У оквиру рендген и ултразвучне дијагностике укупно је остварено 103.863 
рендген услуге (103,9%), 57.160 ултразвучних услуга (116,4%), 37.221 Доплер 
услуга (124,9%) и 25.110 услуга скенера (114,2%). У оквиру укупног броја рендген 
услуга приказане су и ангиографије (укупно је рализовано 4.078, што је двоструко 
више него што је планирано).  
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За осигуранике РЗЗО укупно је пружено 102.494 рендген услуге (106,4%), 
56.773  ултразвучне услуге (117,1%), 37.127 доплер услуга (125,1%) и 24.923 скенер 
услуге (119,6%). 

За амбулантне пацијенте (осигуранике РЗЗО) пружено је 80.468 рендген 
услуга (105,8%), 34.313 ултразвучних услуга (120,2%), 19.334 доплер услуге 
(133,4%)  и 10.395 скенер услуга (110,0%). 

За стационарне пацијенте (осигуранике РЗЗО) пружено је 22.026 рендген 
услуга (108,7%), 22.460 ултразвучних услуга (112,7%), 17.793 доплер услуге 
(117,3%)  и 14.528 скенер услуга (127,6%). 

Терапијске услуге и за амбулантне и за стационарне  кориснике реализоване 
су у већем обиму.  

За амбулантне пацијенте пружено је 59.403 услуге (119,2%), од тога 59.359 
за осигуранике РЗЗО (119,2%). Посматрано по организационим јединицама, 
реализација терапијских услуга је веома неуједначена. На Клиници за кожно 
венеричне болести остварено је 2,5 пута више услуга, на Клиници за психијатрију 
пружено је нешто више услуга него што је планирано, док је на Клиници за очне 
болести и на Клиници за болести уха, грла и носа остварено 88%, односно 81% 
плана. На Клиници за гинекологију и акушерство планирано је свега 39 услуга, а 
пружено је 144.  

За стационарне кориснике пружено је 43.626 терапијских услуга (108,1%), 
од тога је 42.984 услуге пружено осигураницима РЗЗО (107,3%). Посматрано по 
организационим јединицама, реализација се креће од 80% (на Клиници за болести 
уха, грла и носа) до 120% (на Клиници за психијатрију).  

У дневним болницама Клиничког центра укупно је лечено 7.071 болесник 
(од тога 7.062 осигураника РЗЗО) што је незнатно више него што је планирано и 
остварено је 18.342 дана-епизоде лечења (106,1%).  

У дневној болници Клинике за ендокринологију, дијабетес и болести 
метаболизма лечено је 1.344 болесника (106,6%) и остварено је исто толико дана-
епизода лечења. У дневној болници Клинике за хематологију лечено је 5.491 
болесник (109,0%) и остварено је исто толико дана-епизода лечења. У дневној 
болници Клинике за психијатрију лечено је 236 болесника (110,3%) и остварено је 
11.507 дана-епизода лечења (108,8%).  

Услуге у оквиру физикалне медицине и рехабилитације пружане су 
углавном осигураницима РЗЗО, као што је и било планирано. На терапији је било 
10.904 корисникa (97,5%) и пружено је 824.325 услуга (106,0%), од тога 822.008 
услуга за осигуранике РЗЗО (105,9%).  

Што се тиче набавке крви и компоненти крви, збирно посматрано, план је 
премашен за око 4%, при чему је набавка целе крви реализована са 63,7% док су 
компоненте крви набављене у већој количи (106,6%), као и инактивисани серум 
(115,5%) и криопреципитат (240,9%).  

За уградни материјал потрошено је 215.462.726,00 динара (106,1%), а за 
санитетски и медицински потрошни материјал 544.964.829,00 динара, што је за око 
51% више него што је опредељено уговором за 2009. годину.  
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ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 
 

Током 2009. године у Институту за онкологију Војводине (у даљем тексту 
Институт), укупно је лечено 9.762 пацијента (107,5%), од тога 9.477 осигураника 
РЗЗО (109,0%). Посматрано у односу на структуру лечених, осигураници РЗЗО су 
чинили 97,1%.   

Просечна дужина лечења била је 7,2 дана и за осигуранике и за остале 
кориснике, те је укупно остварено 69.859 б.о. дана (101,9%), при чему су 
осигураници РЗЗО остварили 67.927 б.о. дана (108,2%). Од укупно остварених б.о. 
дана 6% је остварено у интензивној нези, 80% у полуинтензивној и 14% у 
стандардној нези. Просечна заузетост постељног фонда била је 80%. 

На Клиници за оперативну онкологију оперисано је 2.639 пацијената 
(104,6%), од тога 2.589 осигураника РЗЗО (108,1%).  

Укупно је урађено 4.163 операције (104,8%). од тога за осигуранике РЗЗО је 
урађено 4.075 операција (108,7%).  

Специјалистички прегледи, за амбулантне пацијенте, су реализовани у 
нешто већем, а интервенције у нешто мањем обиму, што се објашњава 
претпоставком да се амбулантне интервенције све чешће раде у установама 
примарне здравствене заштите. 

У оквиру амбулантног рада, укупно је остварено 69.059 специјалистичких 
прегледа (106,5%), од тога за осигуранике РЗЗО 64.483 прегледа (110,1%). У истом 
периоду, амбулантно је реализовано 63.475 интервенција (88,2%), при чему је 
53.563 интервенције рађено код осигураника РЗЗО (84,5%).   

Консултативни прегледи за стационарне пацијенте су реализовани у знатно 
већем обиму, док су интервенције рађене у складу са планом. 

За стационарне пацијенте, укупно је урађено 2.669 консултативних 
прегледа, од тога 2.572 за осигуранике РЗЗО, чиме је план премашен за око 150%. 
Знатно већи број консултативних прегледа указује на мултидисциплинарни 
приступ лечењу оболелих.  

На нивоу Института, реализовано је 351.006 интервенција (100,2%), од тога 
335.538 интервенција за осигуранике РЗЗО (101,2%).  

Дијагностичке услуге за амбулантне пацијенте су реализоване у планираном 
обиму, док је стационарним корисницима пружен нешто мањи број услуга, с 
обзиром да постоји тенденција да се што више дијагностике оствари у 
амбулантним условима. 

За амбулантне пацијенте пружено је 25.623 услуге (100,1%), од тога 21.890 
за осигуранике РЗЗО (118,4%). За стационарне кориснике пружено је 2.068 услуга 
(91,5%), од тога 1.839 за осигуранике РЗЗО (91,9%).  

Лабораторијска дијагностика је реализована у нешто већем обиму, али се 
уочава да је број микробиолошких и паразитолошких анализа веома мали (свега 85 
анализа). 

У оквиру лабораторијске дијагностике укупно је урађено 54.403 
хематолошке анализе (124,4%), 55.516 биохемијских анализа (112,0%), 85 
микробиолошких и паразитолошких анализа (7,7%), 94.507 анализа у оквиру 
патохистолошке лабораторије (109,7%) и 353 услуге у лабораторији за 
експерименталну онкологију (83,8%).  
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За осигуранике РЗЗО урађено је 49.685 хематолошких анализа (121,7%), 
51.930 биохемијских анализа (110,8%), 85 микробиолошких и паразитолошких 
анализа (7,9%), 87.595 анализа у оквиру патохистолошке лабораторије (117,9%) и 
202 услуге у лабораторији за експерименталну онкологију (190,6%).  

За амбулантне кориснике (осигуранике РЗЗО) укупно је пружено 10.694 
хематолошке анализе (112,0%), 5.134 биохемијске анализе (127,1%), 18 
микробиолошких и паразитолошких анализа (100%), 18.769 анализа у оквиру 
патохистолошке лабораторије (142,5%) и 202 услуге у лабораторији за 
експерименталну онкологију (190,6%).  

За стационарне кориснике (осигуранике РЗЗО) укупно је пружено 38.991 
хематолошка анализа (124,7%), 46.796 биохемијских анализа (109,3%), 67 
микробиолошких и паразитолошких анализа (6,4%) и 68.826 анализа у оквиру 
патохистолошке лабораторије (112,6%).  

У оквиру рендген и ултразвучне дијагностике укупно је остварено 4.836 
рендген услуга (86,6%), 11.879 ултразвучних услуга (110,0%), 5.353 скенер услуге 
(126,8%) и 17.090 услуга магнетне резонанце (121,2%), при чему су у укупном 
броју услуга приказане и услуге ВУ0028 и ВУ0029, које се посебно финансирају од 
РЗЗО. Запажа се да је у амбулантним условима реализовано знатно више услуга 
него што је планирано, док је стационарним корисницима пружено мање услуга. 
Такође се уочава да се пацијенти све чешће упућују на скенер, уместо на рендген 
преглед, што за последицу има слабију реализацију рендген услуга и пребачај 
плана за скенер услуге. 

За осигуранике РЗЗО укупно је пружено 3.824 рендген услуге (95,9%), 7.957 
ултразвучних услуга (103,9%), 5.147 скенер услуга (133,0%) и 9.000 услуга 
магнетне резонанце (100%). 

За амбулантне пацијенте (осигуранике РЗЗО) пружено је 2.506 рендген 
услуга (105,5%), 7.066 ултразвучних услуга (107,6%), 4.087 скенер услуга (138,7%) 
и 8.583 услуге магнетне резонанце (102,5%). 

За стационарне пацијенте (осигуранике РЗЗО) пружено је 1.318 рендген 
услуга (56,8%), 891 ултразвучна услуга (81,6%), 1.060 скенер услуга (114,7%) и 417 
услуга магнетне резонанце (66,7%). 

Терапијске услуге (збирно посматрано) су реалзоване у складу са планом, 
при чему су услуге спољашњег зрачења исказане у cGy. Да се cGy не би сабирали 
са бројем осталих услуга, анализа је урађена посебно за спољашње зрачење и 
посебно за све остале услуге. 

У оквиру спољашњег зрачења укупно је реализовано 15.210.771 cGy за 
амбулантне (98,6%) и 5.951.565 cGy за стационарне пацијенте (100,1%). За 
осигуранике РЗЗО реализовано је 14.378.160 cGy за амбуланте (99,4%) и 5.569.349 
cGy за стационарне кориснике (108,2%).  

Остале услуге реализоване су у већем обиму. Укупно је остварено 10.948 
услуга за амбулантне (142,3%) и 12.930 услуга за стационарне пацијенте (132,3%). 
За осигуранике РЗЗО пружено је 10.737 услуга за амбуланте (145,8%) и 12.725 
услуга за стационарне кориснике (133,5%).  

У дневној болници лечено је 1.233 болесника (141,4%), од тога 1.168 
осигураника РЗЗО (138,6%). Укупно је остварено 10.406 дана-епизода лечења 
(односи се на услуге хемиотерапије које се пружају као амбулантно-поликлиничке 
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услуге, па просечна дужина лечења није рачуната), што је за око 50% више него 
што је планирано. Осигураници РЗЗО су остварили 10.196 дана-епизоде лечења 
(151,2%). Знатно већи број пацијената на терапији указује или на повећање броја 
оболелих у односу на претходну годину или на ефикаснију дијагностику малигних 
обољења. 

У оквиру физикалне медицине и рехабилитације на терапији је било 3.775 
корисника (151,1%), од тога 3.647 осигураника РЗЗО (183,4%) и пружено је 108.961 
услуга (91,9%), од тога 105.638 услуга за осигуранике РЗЗО (89,6%). Мањи број 
услуга последица је различитог шифрирања, с обзиром да су за поједине услуге у 
току године додељене одговарајуће шифре, а раније су се те исте услуге исказивале 
кроз већи број шифара, па се добијао утисак да је број пружених услуга већи. 

Амбулантно, на терапији је било 1.398 осигураника РЗЗО (91,8%), којима је 
пружено 61.170 услуга (72,2%).   

У стационарним условима на терапији је било 2.249 осигураника РЗЗО, што 
је готово 5 пута више него што је планирано, и укупно је пружено 44.468 услуга 
(134,3%). Знатно већи број стационарних пацијената на рехабилитацији, указује да 
се значајно повећава број хоспитализованих којима је потребна рехабилитација. 

      У 2009. години, за потребе осигураника РЗЗО, набављено је око 68% 
планираних количина целе крви, око 58% тромбоцита и око 44% замрзнуте свеже 
плазме, док су  ресуспендовани еритроцити набављени у количини већој од 
планиране за око 22%. 

За уградни материјал (односи се на мрежице, стаплере и имплантате за 
дојке) потрошено је 8.151.103,76 динара (108,3%). 

 За санитетски и медицински потрошни материјал потрошено је 
106.633.338,68 динара, укључујући и средства за санитетски материја за МР ван 
уговора и средства за радиофарманк за ПЕТ скенер која нису била планирана за ову 
годину (139,4%). 

 
 

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ 
 
Током 2009. године у Институту за кардиоваскуларне болести Војводине (у 

даљем тексту Институт), укупно је хоспитализовано 7.206 пацијената (132%), од 
тога 7.602 осигураника РЗЗО (141,9%). Укупно је остварено 70.915 б.о. дана 
(108,0%), при чему су осигураници РЗЗО остварили 69.624 б.о. данa (113,6%). 

Што се тиче структуре хоспитализованих, осигураници РЗЗО су чинили 98% 
(планирано је 91% на обе клинике Института). Већи број осигураника у укупном 
броју хоспитализованих последица је разлике у евиденцији, обзиорм да су ранијих 
година пацијенти са акутним инфарктом миокарда и болесници укључени у 
Национални програм евидентирани као остали корисници и у случајевима када се 
радило о осигураницима РЗЗО, па је на тај начин сачињен и план рада за 2009. 
годину, док су у извршењу они евидентирани као осигураници.  

У посматраном периоду у Институту је оперисанo 1.642 пацијента (109,6%), 
од тога 1.601 осигураник РЗЗО (119,9%). Укупно је урађено 1.972 операције 
(110,0%), од тога за осигуранике РЗЗО 1.931 операција (115,9%).  
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Од укупног броја операција 412 је урађено на Клиници за кардиологију и 
односе се на имплантацију и реимплантацију пејсмејкера (104,3%). Све операције 
на овој Клиници рађене су код осигураника РЗЗО, као што је и било планирано. 

Специјалистички прегледи и интервенције за амбулантне пацијенте су 
реализовани у већем обиму, што је последица знатно већег броја прегледа на 
Клиници за кардиологију (186,4%), док су на Клиници за кардиоваскуларну 
хирургију прегледи остварени у складу са планом. Интервенције су на обе клинике 
реализоване у нешто већем броју. Специјалистички прегледи и интервенције 
рађени су углавном код осигураника РЗЗО, као што је и планирано. 

Укупно, у Институту је урађено 54.701 специјалистички преглед (171,5%), 
од тога 54.463 за осигуранике РЗЗО (172,8%). У истом периоду реализовано је 
3.486 интервенција (108,3%), од тога 3.459 за осигуранике РЗЗО (107,4%).  

Консултативни прегледи за стационарне кориснике организовани су само за 
осигуранике РЗЗО, као што је и било планирано. Укупно је организовано 3.563 
консултативнa прегледа (148,0%).  

Дијагностичке услуге и код амбулантних и код стационарних корисника су 
остварене у већем броју.   

Када су у питању амбулантни пацијенти, све дијагностичке услуге су 
пружене осигураницима РЗЗО. Укупно је реализовано 38.757 услуга (107,8%).  
Стационарним корисницима пружено је 70.382 услуге (133,3%), од тога 68.890 
осигураницима РЗЗО (137,8%).  

У оквиру дијагностичких услуга приказане су и перкутана ангиопластика 
коронарних артерија балон катетером и селективна коронарографија, као инвазивне 
дијагностичке методе. Перкутана ангиопластика коронарних артерија балон 
катетером остварена је у укупном обиму од 1.916 услуга, што је 3,8 пута више него 
што је планирано, при чему је 1.890 услуга пружено осигураницима РЗЗО (420,0%). 
Селективна коронарографија рађена је 4.023 пута (172,7%), од тога код 
осигураника РЗЗО 3.943 пута (185,6%). 

У оквиру лабораторијске дијагностике укупно је урађено 327.121 
хематолошка анализа (97,4%), од тога 319.734 за осигуранике РЗЗО (108,6%) и 
820.859 биохемијских анализа (113,1%), од тога 798.401 за осигуранике РЗЗО 
(122,0%).   

За амбулантне кориснике (осигуранике РЗЗО) укупно је урађено 2.690 
хематолошких анализа (208,2%) и 4.373 биохемијске анализе (111,4%), а за 
стационарне кориснике (осигуранике РЗЗО) 317.044 хематолошке анализе (108,1%)  
и 794.028 биохемијских анализа (122,1%).   

У оквиру РТГ и УЗ-не дијагностике укупно је остварено 4.268 рендген 
услуга (181,1%), 80.157 ултразвучних услуга (107,0%) и 46.179 доплер услуге 
(174,8%). 

За осигуранике РЗЗО укупно је пружено 4.161 рендген услуга (176,5%), 
78.782 ултразвучне услуге (123,0%) и 45.259 доплер услуга (183,9%). 

За амбулантне пацијенте (осигуранике РЗЗО) пружено је 33.466 
ултразвучних услуга (99,0%) и 9.998 доплер услуга (141,3%). 

За стационарне пацијенте (осигуранике РЗЗО) пружено је 4.161 рендген 
услуга (176,5%), 45.316 ултразвучних услуга (150,0%) и 35.261 доплер услуга 
(201,1%). 
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У 2009. години, крв и компоненте крви су набављене у већој количини него 
што је планирано, при чему је цела крв набављена у петоструко већој количини, 
док је набавка компоненти крви била за око 20% већа.  

За набавку лекова потрошено је 116.212.347,34 динара, што чини 63,3% 
плана за 2009. годину.  

 За уградни материјал потрошено је 279.778.256,47 динара, чиме је план 
премашен за око 68%.  

За санитетски и медицински потрошни материјал потрошено је 349.556.992,15 
динара (78,8%). 

 
 

ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ 
 

 
Током 2009. године, у Институту за плућне болести Војводине (у даљем 

тексту: Институт), укупно је лечено 6.579 пацијената (104,1%), од тога 6.415 
осигураника РЗЗО (103,9%). Посматрано у односу на структуру лечених, 
осигураници РЗЗО су чинили 97,5%.  

Просечна дужина лечења је била 13,1 дан, односно 13,9 дана за осигуранике 
РЗЗО (планом је било предвиђено 13,7, односно 13,6 дана).    

Укупно је остварено 91.565 б.о. дана (105,9%), при чему су осигураници 
РЗЗО остварили 89.332 б.о. дана (106,1%).  

Просечна заузетост постељног фонда била је 80,4%.  
На Клиници за грудну хирургију оперисано је 1.178 пацијената (112,7%), од 

тога 1.119 осигураника РЗЗО (111,3%). Посматрано у односу на структуру 
оперисаних, осигураници РЗЗО су чинили 95%.  

Укупно је урађено 5.115 операција (128,4%), од тога 4.918 операција 
(131,0%) за осигуранике РЗЗО.  

У посматраном периоду, у Институту су била свега 2 пратиоца лечених лица 
(планирано је 9 за целу годину) и остварено је 19 б.о. дана (36,5%).   

Специјалистички прегледи за амбулантне пацијенте су остварени у складу 
са Планом, док су интервенције реализоване у мањем обиму, при чему је проценат 
извршења подједнак у обе организационе јединице у којима се пружају ове услуге 
(Поликлиника за плућне болести и Служба заједничких медицинских послова). 

Урађено је укупно 42.569 специјалистичких прегледа (92,7%), од тога за 
осигуранике РЗЗО 40.932 прегледа (94,1%).  

У истом периоду реализовано је 1.322 интервенције (76,0%), од тога за 
осигуранике РЗЗО 1.271 интервенција (74,3%).  

Консултативни прегледи за стационарне кориснике су остварени у мањем 
обиму, док су интервенције реализоване у знатно већем броју. Запажа се да су 
консултативни прегледи углавном рађени у оквиру Поликлинике (укупно 3.090) и 
15 прегледа је регистровано на Клиници за пулмолошку онкологију (планирано је 
18), док на другим Клиникама није било консултативних прегледа (планирано је 
338 ). 

На нивоу Института урађено је 3.105 консултативних прегледа (72,3%) и 
399.971 интервенција (13 пута више у односу на План), а од тога 2.985 прегледа 
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(70,9%) и 392.125 интервенција (13,5 пута више у односу на План)  за осигуранике 
РЗЗО.  
Напомена: Знатно већи број интервенција резултат је промене у евиденцији ових 
услуга. Претходних година низ интервенција (обрада декубитуса, давање ињекција, 
укључивање инфузија) није посебно евидентиран, па из тог разлога није ни 
приказан у Плану рада за 2009. годину. С обзиром на то, проценат реализације ових 
услуга се не може сматрати валидним за сагледавање испуњења Плана. 

У оквиру дијагностичких услуга планирана је само телесна 
плетизмографија, која је и код амбулантних и код стационарних корисника 
реализована у већем обиму.  

За амбулантне пацијенте је пружено 5.634 услуге (132,2%), од тога је 5.417 
услуга пружено осигураницима РЗЗО (131,0%). За стационарне кориснике пружено 
је 5.476 услуга (114,1%), од тога 5.369 услуга за осигуранике РЗЗО (112,2%).  

У оквиру лабораторијске дијагностике урађено је укупно 46.674 
хематолошке анализе (38,6%), 236.100 биохемијских анализа (153,0%), 59.477 
анализа прегледа урина (138,8%), 101.028 микробиолошких и паразитолошких 
анализа (111,9%) и 42.391 анализа у оквиру патологије са имунохистологијом 
(102,7%). Напомена: Мали број хематолошких услуга последица је промене у 
евиденцији ових услуга. Од 2009. године шифрира се само ККС, а ранијих година 
евидентирале су се и неке појединачне анализе које се раде у оквиру ККС, па је на 
тај начин сачињен и План рада.  Из тог разлога проценат реализације ових услуга 
се не може сматрати валидним за сагледавање испуњења Плана. 

За осигуранике РЗЗО пружено је 45.759 хематолошких анализа (39,0%), 
231.471 биохемијска анализа (154,5%), 58.311 анализа прегледа урина (141,0%), 
99.047 микробиолошких и паразитолошких анализа (113,0%) и 41.560 анализа у 
оквиру патологије са имунохистологијом (103,7%). 

За амбулантне кориснике (осигуранике РЗЗО) укупно је пружено 538 
хематолошких анализа (23,1%), 13.298 биохемијских анализа (158,4%), 4.461 
анализа прегледа урина (два пута више него што је планирано за 2009. годину), 
36.351 микробиолошка и паразитолошка анализа (157,9%), и 4.959 анализа у 
оквиру патологије са имунохистологијом (103,9%). 

За стационарне кориснике (осигуранике РЗЗО) укупно је пружено 45.221 
хематолошка анализа (39,3%), 218.173 биохемијске анализе (154,3%), 53.850 
анализа прегледа урина (135,3%), 62.696 микробиолошких и паразитолошких 
анализа (97,1%) и 36.601 анализа у оквиру патологије са имунохистологијом 
(103,7%). 

У оквиру рендген и ултразвучне дијагностике укупно је остварено 83.693 
рендген услуге (123,8%), 2.845 ултразвучних услуга (104,2%) и 8.302 скенер услуге 
(104,1%). 

За осигуранике РЗЗО укупно је пружено 82.052 рендген услуге (125,0%), 
2.789 ултразвучних услуга (105,2%) и 8.139 скенер услуга (105,1%). 

За амбулантне пацијенте (осигуранике РЗЗО) пружено је 35.612 рендген 
услуга (два и по пута више него што је предвиђено Планом), 185 ултразвучних 
услуга (144,5%) и 2.737 скенер услуга (120,2%). 

За стационарне пацијенте (осигуранике РЗЗО) пружено је 46.440 рендген 
услуга (90,8%), 2.604 ултразвучне услуге (103,2%) и 5.402 скенер услуге (98,8%). 
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Терапијске услиге су пружане стационарним корисницима. Укупно је 
пружено 3.329 терапијских услуга (105,8%), од тога је 3.296 услуга пружено 
осигураницима РЗЗО (105,8%).   

У дневним болницама Клинике за пулмолошку онкологију и Поликлинике 
за плућне болести укупно је лечено 3.040 болесника (сви су осигураници РЗЗО, као 
што је и било планирано) чиме је реализовано 98,6% Плана и остварено је 5.044 
дана-епизода лечења (96,1%).  

Услуге у оквиру физикалне медицине и рехабилитације пружане су само 
осигураницима РЗЗО, као што је и било планирано. На терапији је било укупно 
2.893 корисника (95,4%), од тога 111 амбулантних (64,2%) и 2.782 стационарних 
корисника (97,3%). Амбулантним корисницима је пружено 6.637 услуга (89,1%), а 
стационарним 323.513 (109,5%), тако да је укупно пружено 330.150 услуга 
(109,0%). 

У 2009. години, за потребе осигураника РЗЗО, набављено је 86,2% планиране 
количине целе крви и нешто већа количина замрзнуте свеже плазме (108,6%), док 
су ресуспендовани еритроцити и тромбоцити  набављени у знатно већој количини 
(око два пута, односно око седам пута више у односу на План). 

За уградни материјал (односи се на мрежице и стаплере) потрошено је 
25.853.979 динара, што је за 82,1% више од предвиђене годишње суме.   

За санитетски и медицински потрошни материјал је потрошено 89.033.572 
динара што је за 27,3% више него што је планирано.  

 
 

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ 

 
На Институту за здравствену заштиту деце и омладине болничко лечење се 

остварује у оквиру три организационе јединице: Клинике за дечје болести (у даљем 
тексту Педијатрија), Клинике за дечју хирургију и Клинике за хабилитацију и 
рехабилитацију са укупним постељним капацитетом од 350 кревета.  

Током 2009. године, у Институту је лечено је 10.611 болесника-осигураника 
РЗЗО (71,0%). Посматрано по организационим јединицама, на Клиници за дечје 
болести је било 6.203 пацијента (63,8%), на Клиници за хабилитацију и 
рехабилитацију 573 пацијента (38,7%), док је на Клиници за дечју хирургију било 
3.835 пацијената (102,3%).  

Укупно остварени број дана лечења износи 85.339 и у складу је са 
планираним бројем (99,2%). Просечна дужина лечења била је иста за све 
осигуранике РЗЗО-а и износила је 8,0 дана (планирано јe 5,8 дана) и кретала се од 
5,0 дана, на Клиници за дечју хирургију, до 14,6 дана на Клиници за хабилитацију и 
рехабилитацију. Просечна заузетост постељног фонда на нивоу Института 
износила је 66,8%. На Клиници за дечје болести је била 69,9%, на Хирургији 64,5%, 
док је најмања била на Рехабилитацији 54,6%. 

У оквиру Клинике за дечју хирургију, у претходној години, оперисано је 
2.656 болесника-осигураника РЗЗО (101,1%), а укупан број операција  износио је 
2.942 (104,0%).  
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 На неонатологији је хоспитaлизовано 953 пацијента (103,6%), уз укупно 
остварење 12.589 б.о. дана  ( 100,7%).  
 Укупан број пратилаца лечених, који је планиран за све три организационе 
јединице, био је 1.571 (58,6%),  а укупан број б.о. дана 17.876 (72,5%).  

У оквиру амбулантно-поликлиничког рада, за амбулантне пацијенте је 
реализовано 161.319 специјалистичких прегледа (103,7%) и 54.854 интервенције 
(97,5%). У 2009. години је било 11.901 консултативни преглед за стационарне 
пацијенте (119,0%) и 43.077 интервенција (115,5%). Удео осигураника у 
консултативним прегледима износио је 88,9%, а у интервенцијама 90,0%. 

Дијагностичке услуге су реализоване као што је и планирано само за 
осигурана лица РЗЗО. На нивоу Института је пружено укупно 156102 
дијагностичке услуге за амбулантне (92,0%) и 98.404 услуге за стационарне 
пацијенте (73,5%).  

У оквиру лабораторијске дијагностике, за осигуранике РЗЗО, укупно је 
урађено 257.889 хематолошких анализа (91,2%), 271.268 биохемијских анализа 
(104,1%), 52.523 анализe прегледа урина (74,0%), 1.527 микробиолошких и 
паразитолошких анализа (6,8%) и 4.936 цитогенетских анализа (137,5%). Број 
имунолошких анализа (32.960) је вишеструко већи него што је планирано (1.772). 
Највећи број реализованих анализа представљају Прик тестови (31.640), чији број 
није био предвиђен Планом рада, што је утицало на овако велику разлику у 
проценту извршења укупних услуга имулошке лабораторије. Остала одступања 
извршења у односу на План код неких лабораторијских услуга су због промена 
начина фактурисања.  
 У оквиру рендген дијагностике укупно је реализовано 41.296 рендген услуга 
(91,4%), од којих 33.709 за амбулантне пацијенте (100,9%) и 7.587 за стационарне 
(64,3%). Прегледано је 19.677 пацијената (96,0%), од којих су 70,1% били 
амбулантни а 29,9% стационарни.  

Пружено је укупно 32.076 ултразвучних услуга (73,8%), од којих 22.837 
услуга за амбулантне (86,5%) и 9.239 за стационарне пацијенте (54,2%). 
Прегледано је укупно 19.131 пацијент (187,6%), од којих су 68,9% били 
амбулантни а 31,1% стационарни пацијенти. Доплер дијагностика је реализована за 
амбулантне (55,5%) и стационарне пацијенте (44,5%) у 3 пута већем обиму 
(планирано је 2.000 а остварено 5.585 услуга). Реализовано је укупно 1.548 скенер 
дијагностичких услуга (77,4%), од тога 1.181 услуга за амбулантне (78,7%) и 367 за 
стационарне пацијенте (73,4%). Прегледима је обухваћено укупно 910 пацијената 
(53,5%), од којих је било 78,0% амбулантних и 22,0% стационарних.   

У оквиру све три организационе јединице, за осигуранике РЗЗО, пружено је 
укупно 30.085 терапијских услуга за амбулантне пацијенте (90,0%), док је 
стационарним пацијентима пружено 72.098 терапијских услуга (81,6%).  

У дневној болници је лечено 2.762 пацијента (72,3%) и остварено је  4.136  
дана боравка (59,5%).  

         У оквиру физикалне медицине и рехабилитације лечено је укупно 3.914 
пацијената –осигураника РЗЗО (113,4%), од тога 2.801 амбулантни (124,5%) и 1.113 
стационарних пацијената (92,7%). Осигураницима РЗЗО-а је пружено укупно 
318.504 терапијске и рехабилитационе услуге (123,9%). Појединачно гледано, 
остале услуге (53,0%) и парафино-терапија (57,4%) су реализоване у мањем обиму. 
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Термо-терапија (107,2%), магнетна терапија (144,9%) и индивидуална 
кинезитерапија (172,2%) су остварене у већем обиму, док је електро-терапија 
(96,0%) реализована у складу са Планом рада.   

Потрошња свеже крви (26,5%), доза тромбоцита (40,6%), ресуспендованих 
еритроцита (60,5%), инактивисаног серума (67,0%),  замрзнуте свеже плазме 
(89,1%) и деплазматисане крви (91,9%) је била мања од планиране за претходну 
годину. У 2009. години је утрошена око 2 пута већа количина тромбоцита 
(планирано је 24.000 а потрошено 55.955) и потрошене су 164 дозе 
криопреципитата (Планом није предвиђен утрошак ове компоненте крви).   

За набавку уградног материјала за осигуранике РЗЗО, потрошено је укупно 
8.293.777,68 динара, што износи 63,5% планиране вредности. За санитетски и 
медицински потрошни материјал је потрошено 111.134.076,17 динара, односно за 
20,1% више од предвиђене суме (92.539.500,31 динара). 
 
 

ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС 
 
 

У Општој болници Врбас, током 2009. године, лечено је 8.183 болесника 
што је у складу са планираним бројем (8.084). Сви лечени болесници су били 
осигураници РЗЗО.   

Већи број лечених пацијената је био на одељењима Пнеумофтизиологије 
(116,6%), Урологије (116,2%), Гинекологије (111,6%) и Ортопедије (111,3%), док је 
број хоспитализованих лица на Хирургији и Интерном одељењу био у складу са 
Планом. 

Укупно остварени број дана лечења (71.587) је у складу са планираним 
бројем (71.410). Просечна дужина лечења је износила 8,8 дана, како је и 
предвиђено Планом и кретала се од 4,6 дана (ОРЛ одељење) до 13,2 дана 
(Пнеумофтизиологија).  

Заузетост постељног фонда, на нивоу опште болнице је била висока и 
износила је 98,1%. Највећа заузетост је била на Ортопедији (130,8%), 
Пнеумофтизиологији (122,2%) и Урологији (105,8%) и на овим одељењима су 
коришћене додатне постеље. На Хирургији, Гинекологији, Неуропсихијатрији и 
Интерном одељењу заузетост се кретала од 90,0% до 97,3%, док је на ОРЛ 
износила 78,9% и Педијатрији 66,7%. Најмања искоришћеност је била на Очном 
одељењу (18,4%).  
 Број оперисаних особа на хируршким одељењима (91,2%), као и укупан број 
операција (90,8%) је реализован у мањем обиму, при чему су све операције урађене 
за осигуранике РЗЗО. Број оперисаних лица на већини одељења је био мањи од 
планираног и кретао се од 53,3% (Офталмологија) до 89,0% Плана (Урологија). На 
Хирургији и Гинекологији је оперисан предвиђени број пацијената за 2009. годину. 

На Неонатолошком одељењу је било 822 новорођенчета (105,4%), а 
просечно задржавање у болници је трајало 4,6 дана, те је укупно остварено 3.784 
б.о. дана (106,3%). 
 Укупан број пратилаца лечених, у 2009. години, је износио 265 што је 84,1% 
Плана. Реализовано је 1.482 б.о. дана (70,1%), при чему је удео осигураника РЗЗО 
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износио 68,7%. Просечна дужина боравка је била 5,6 дана, односно посматрано по 
одељењима: 6,7 дана на Одељењу за здравствену заштиту деце и 3,4 дана на ОРЛ 
одељењу.  

У оквиру амбулантно-поликлиничког рада извршено је 109.238 
специјалистичких прегледа (101,0%) и 117.291 интервенција (109,3%), при чему су 
осигураници РЗЗО чинили 99,0%.  

Реализовано је укупно 5.256 консултативних прегледа (97,0%) и 344 
интервенције (92,0%) за стационарне пацијенте. Мањи број консултативних 
прегледа је извршен на Педијатрији (43,8%) и Хирургији (85,6%), док је већи број 
прегледа остварен на ОРЛ одељењу (139,4%) и Гинекологији (125,4%). Већи обим 
интервенција је остварен на Гинекологији (181,7%) и Урологији (126,1%), док је 
мањи број интервенција реализован на Хирургији (68,1%). На Интерном одељењу, 
Неуропсихијатрији, Офталмологији и ОРЛ одељењу није реализована ниједна од  
предвиђеног броја интервенција у 2009. години.  

У оквиру Интерног одељења, за амбулантне пацијенте је реализовано 20.053 
дијагностичке услуге (130,8%), а за стационарне пацијенте 17.037 (85,3%). 
Посматрано појединачно, за амбулантне пацијенте, највећи пребачај услуга је био 
за колпоскопију (174,7%) и ЕКГ (142,2%), док је мања реализализација била за 
колоноскопију (72,4%) и ергонометријску траку и бицикл (84,8%). Остварени обим 
дијагностичких услуга, за стационарне пацијенте, је био мањи од Планом 
предвиђеног и кретао се од 30,8% (холтер мониторинг) до 92,2% (гастроскопија-
видео), изузев колоноскопије која је реализована у већем обиму (130,9%). Све 
дијагностичке услуге за амбулантне и стационарне пацијенте су пружене 
осигураницима РЗЗО. 

Услуге лабораторијске дијагностике које су планиране и реализоване само 
за осигурана лица РЗЗО је користило 63.265 пацијената (119,4%), од којих 11.160 
амбулантних (186,0%) и 52.105 стационарних (110,9%). Остварено је укупно 
237.759 хематолошких анализа (110,2%), 263.234 биохемијских (92,3%), 63.227 
анализа прегледа урина (110,1%), 198.028 микробиолошких услуга (87,7%) и 24.631 
патохистолошка анализа (166,1%).   

У оквиру рендген дијагностике прегледано је 18.403 пацијента (121,2%), од 
којих 14.445 амбулантних (120,4%) и 3.690 стационарних (123,0%). Овим 
пацијентима је пружено укупно 19.858 услуга, односно 104,2% од планираног броја 
услуга. Ултразвучна дијагностика је урађена код 12.367 пацијената што износи 
135,6% Плана, при чему реализација за амбулантне пацијенате износи 141,7%, а за 
стационарне 123,9%. Овим пацијентима је пружено укупно 13.905 УЗ-них услуга, 
односно 122,5% планираних услуга. Доплером је прегледано 332 пацијента (72,2%), 
од којих је било 91 осигурано лице РЗЗО. Скенер дијагностика је реализована код 
784 пацијента (156,8%), од којих је било 157 амбулантних (39,2%) и 627 
стационарних (око шест пута више него што је предвиђено Планом), и остварене су 
804 дијагностичке услуге (160,8%).    
 Услуге у оквиру дневне болнице су биле планиране само за осигуранике 
РЗЗО и то за пет одељења: Педијатрије, Интерног, ОРЛ, Урологије и Хирургије, на 
којима је лечен 1.971 пацијент (101,0%). У укупан број пацијената је укључено и 2 
пацијента Офталмологије која нису била предвиђена Планом рада. У оквиру дневне 
болнице остварено је 2.139 дана лечења (109,6% Плана).  
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У оквиру физикалне медицине и рехабилитације, за 16.938 пацијената 
(102,6%) – осигураника РЗЗО, урађено је 185.778 терапијских и рехабилитационих 
услуга (88,5%). Већина услуга је реализована у мањем обиму и креће се од 63,6% 
(остале терапијске и рехабилитационе услуге) до 85,3% (термо терапија). Групна 
кинезитерапија (165,0%) и електро-терапија (127,2%) су остварене у већем обиму.   

Утрошак целе крви из сопствене производње је био у складу са планираним, 
док је из набавке потрошено око четири пута више (планирано 1000 мл а 
потрошено 4.450 мл). Утрошак компонената крви добијених сопственом 
производњом је био већи од предвиђеног (158,9%), док је потрошња ових 
компонената обезбеђених из других установа била мања ( 83,5%). Сопствена 
производња замрзнуте свеже плазме је остварена у већем обиму (159,7%) као што 
је и набавком из других установа обезбеђена већа количина од предвиђене 
(168,7%). Ресуспендовани еритроцити добијени набавком су потрошени у нешто 
већој количини (108,2%), док је утрошак тромбоцита био знатно већи (планирано 
10 доза а потрошено 55). Набавком је обезбеђено и утрошено 8 јединица 
криопреципитата.  
  Укупна вредност потрошеног уградног материјала, за осигурана лица РЗЗО, 
износи 23.451.789,10 динара, а планирана вредност је била 22.778.004,02 динара 
(103,0%). 

Планом је предвиђено 97.872.000,00 динара за санитетски и медицински 
потрошни материјал, за осигурана лица, а утрошено је 120.092.071,26 динара 
(122,7%). Због корекције цена за санитетски и медицински потрошни материјал, 
према ценовнику РЗЗО-а, начињена је корекција Плана потребних средстава са 
97.872.000,00 динара на 80.253.000,00 динара.  

 
 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕУМАТСКЕ БОЛЕСТИ НОВИ САД 
 
 
У Специјалној болници за реуматске болести Нови Сад током 2009. године 

је укупно хоспитализовано 1.227 пацијената (121,7%). Сви хоспитализовани 
пацијенти су били осигураници РЗЗО. 

Просечна дужина лечења је износила 21 дан, што је за 4 дана мање него што 
је планирано, а укупно је остварено 25.488 б.о. дана што је у складу са Планом. 
Просечна заузетост постељног фонда била је 99,8%. 
 У оквиру специјалистичко-консултативне делатности за амбулантне 
пацијенте остварено је укупно 21.062 специјалистичких прегледа (93,6%) и 
пружено је 274 терапијске услуге (интраартикуларне) (91,5%).  

Консултативни прегледи за стационарне пацијенте (23), су реализовани у 
нешто мањем броју (92,0%). У оквиру дијагностичких услуга сектора за 
стационарно лечење, планиран је само ЕКГ који је реализован у већем обиму (550 
услуга односно,  166,0%).  

У оквиру лабораторијске дијагностике укупно је урађено 3.694 
хематолошких анализа (112,3%), 13.898 биохемијских анализа (100,4%), 2.562 
анализе прегледа урина (91,5%), као и 486 микробиолошке и паразитолошке услуге 
(121,5%). Број корисника којима су пружене услуге лабораторијске дијагностике 
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био је 1.478 (1.396 стационарно лечени пацијенати и 82 амбулантна пацијента), што 
је за 23,2% више од планираног броја.  
 Планиране услуге рендген и ултразвучне дијагностике су остварене у мањем 
обиму од планираног, што је и очекивано с обзиром да болница није имала 
потребан кадар на почетку године. Реализовано је 238 рендген дијагностике 
(59,5%) и 18 ултразвучних прегледа (60,0%). Број  урађених остеодензитометрија је 
био међутим, пет пута мањи него што је планирано (48 односно, 91,5%) 

У служби физикалне медицине и рехабилитације на терапији је било укупно 
16.361  корисника (109,0%), од тога 15.134 амбулантних и 1.227 стационарних. 
Амбулантним корисницима је пружено 299.896 услуга (147,0%), а стационарним 
136.883 (163,0%), тако да је укупно пружено 436.779 услуга што је за 51,7% више у 
односу на планирани број. Највећи пребачај међу овим услугама је био код 
магнетне терапије (224,5%) и индивидуалне кинезитерапије (195,8%). Већина 
услуга пружена је осигураницима РЗЗО. 

Утрошак медицинских средстава (480.066,44 динара) је био већи од 
планираног (340.000 динара).  

 
 
 
СРЕМСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 
 
 
Секундарна здравствена заштита на подручју Сремског округа у току 2009. године 
остваривала се у:  

- Општој болници Сремска Митровица 
- Специјалној болници за неуролошка и посттрауматска стања Стари 

Сланкамен (за продужено лечење и рехабилитацију) и 
- Специјалној болници за рехабилитацију  Врдник 

  
 
 

ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
 
 

Општа болница Сремска Митровица План рада за 2009. године реализовала је са 
513 постеља. Број исписаних болесника је био 23.492, са 102.618 дана болничког 
лечења, просечном дужином лежања 4,4 дана и просечном заузетошћу 54,8%, што 
је углавном у складу са планом рада. Ако се погледа по одељењима највећа 
заузетост је као и у 2008. години на психијатрији (104,06%), али је  најмања на 
педијатрији и износи 32,6%.   
  
На хируршким одељењима ОБ Сремска Митровица 50 лекара урадили су 7.447 
операција (91,0%) односно 149 операција по лекару.  

- У 2009. години узорке за лабораторијске анализе узети су од 79.222 
пацијента, од тога 75% у амбуланти и 25% у стационару. Према броју 
прегледаних пацијената, план се сматра испуњеним. 
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- Дијагностичке услуге су успешно реализоване: 97% од планираног 
броја за амбулантне и 110% за стационарне пацијенте. 

- У оквиру рендген дијагностике услуге је користило 32.431 пацијент. 
Пружено је 36.194 услуга за осигурана лица (87% од планираног 
броја). Услуга ултразвучне дијагностике пружено је 17.999 (161% 
планираног броја) за 16.907 пацијената. У области доплер 
дијагностике пружено је 3.853 услуга (110% од планираног). У 
скенер дијагностици пружено је 2.615 (101% од планираног).  

- У дневној болници је лечено 2.791 лица (134%), који су остварили 
2.818 дана лечења (135%) или у просеку 1 дан лечења (планиран 1 
дан – епизода лечења).  

- У породилишту Опште болнице Сремска Митровица 37 
неонатолошких постеља је користило 1.494 новорођене деце 
осигураних лица што је 88% од планираног. Они су остварили 5.048 
дана болничког лежања или 92% од планираног. 

- У Општој болници Сремска Митровица за пратиоце је обезбеђено 
170 постеља. У 2009. години укупно је било 420 пратиоца осигураних 
лица, односно 52,5% од плана. Они су остварили 1.508 дана боравка у 
болници (или 62%). 

- У оквиру физикалне медицине и рехабилитације за осигуране 
кориснике (амбуланта) на терапији је било 14.045 пацијената (117% 
од планираног). Пружено је 109.268 различитих терапијских 
рехабилитационих услуга (140% од планираног). 

- Укупни уградни материјал који је употребљен у Општој болници 
Сремска Митровица је 2.355, што је 133% од планираног.  

 
На основу анализе достављених извештаја о извршењу Плана рада Опште болнице 
из Сремске Митровице за 2009. године може се закључити да је план рада 
реализован у неуједначеном обиму, од неприхватљивог до успешног извршења. 
 

 
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА НЕУРОЛОШКА И ПОСТТРАУМАТСКА СТАЊА 
СТАРИ СЛАНКАМЕН (ЗА ПРОДУЖЕНО ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ) 

 
                                                                                                     

  Специјална болница за неуролошка и посттрауматска стања стари 
Сланкамен (за продужено лечење  и рехабилитацију) План рада за 2009. године 
реализовала је са 295 постеља. Број исписаних болесника је био 2.336, са 91.315 
дана болничког лечења, просечном дужином лежања 39,09 дана и просечном 
заузетошћу 84,81% . Према овим подацима план рада је остварен 
 

- У 2009. години извршено је 13.105 хематолошких (100%), 38.928 (100%) и 
5.158 (101%) анализа урина што је такође у складу са планираним услугама. 

- Дијагностичке услуге су успешно реализоване - 101% (3.294 осигураних 
лица) за амбулантне и 102% (62.782 осигурана лица ) за стационарне. 
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- У оквиру рендген дијагностике услуге је користило 1.249 пацијента. 
Пружено је 2.055 услуга за осигурана лица (106% од планираног броја).  

- У оквиру физикалне медицине и рехабилитације за осигуране кориснике на 
терапији је било 1.665 пацијената (69% од планираног). Пружено је 103.759 
различитих терапијских рехабилитационих услуга (98% од планираног). 
 

На основу анализе достављених извештаја о извршењу Плана рада Специјалне 
болнице -Стари Сланкамен, за 2009. године, може се закључити да је план рада 
успешно реализован изузев у области физикалне медицине и рехабилитације. 

 
 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ  ВРДНИК 
 
Специјална болница за рехабилитацију Врдник План рада за 2009. године 
реализовала је са 70 постеља. Број исписаних болесника је био 743 (64% од плана), 
са 18.146 дана болничког лечења, просечном дужином лежања 24.42 дана и 
просечном заузетошћу 71%, што је углавном у складу са планом рада. 

- У Специјалној болници за рехабилитацију Врдник у 2009. години укупно је 
било 123 пратиоца осигураних лица, односно 69% од плана. они су 
остварили 1.440  дана боравка у болници (или 72%). 

- од укупно 3932 пацијената на терапији, 1177 су осигураници РЗЗО, а на 
нивоу целе болнице извршено је 175085 терапијских и рехабилитационих 
услуга, што представља недовољно остварење плана од 81%. Неуспешан 
проценат извршења услуга примећен је и код стационарних пацијената 74%, 
док је код амбулатних проценат извршења успешан 118%. На нивоу болнице 
електротерапија је остварила план са 98%, термотерапија са 58%, 
индивидуална кинезитерапија 102%, ултразвук 88 и магнетотерапија 117% 
од плана. 

 
На основу анализе достављених извештаја о извршењу Плана рада Специјалне 
болнице за рехабилитацију из Врдника 2009. годинеможе се закључити да је план 
рада  делимично реализован за поменути период, са посебним акцентом на 
неуједначен обим остварења у области физикалне медицине и рехабилитације. 

 
 
 
МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 
 

 
Секундарна здравствена заштита на подручју Мачванског округа у току 2009. 
године остваривала се у:  

- Општој болници Лозница у саставу Здравственог центра Лозница 
- Општој болници Шабац 
- Специјалној болници за рехабилитацију  Бања Ковиљача 
- Стационару при Дому здравља Љубовија  
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ОПШТА БОЛНИЦА ЛОЗНИЦА 
 
 

Општа болница Лозница План рада за 2009. године реализовала је са 460 постеља. 
Број исписаних болесника је био 12.270, са 115.425 дана болничког лечења, 
просечном дужином лежања 9,4 дана и просечном заузетошћу 68,75%, што је 
углавном у складу са планом рада. Ако се погледа по одељењима највећа заузетост 
је на психијатрији (133%) и рехабилитацији (96,9%), а најмања на гинекологији и 
износи 34,06%. 
   

- На хируршким одељењима Опште болнице Лозница 32 лекара у 8 
хируршких сала извршили су  3.167 операција (99% планираног броја) 
односно 94,56 операција по лекару 

- У 2009. години од 20.404 пацијената за лабораторијске анализе узето је 
92.378 узорака, од тога у амбуланти - 26,57% и  73.43% у стационару. 

- Дијагностичке услуге су успешно реализоване (14.318 пацијената - 
99,6% од планираног броја) за амбулантне и 100,6% (8397 пацијента ) за 
стационарне пацијенте. 

- У оквиру рендген дијагностике услуге је користило 3.952 пацијента. 
Пружено је 6.646 услуга за осигурана лица (89,8% од планираног 
броја). Услуга ултразвучне дијагностике пружено је 34.992 (87,4% 
планираног броја) за 12.999 пацијената. У области доплер дијагностике 
пружено је 116 услуга (46,4% од планираног). У скенер дијагностици 
пружено је 9.917 (70,83% од планираног) 

- Терапијских услуга је у 2009. години у абулантама у Општој болници 
Лозница реализовано 70.752 (91,1% од планираног) и 143.569 (100%) у 
стационарним условима. 

- У Општој болници Лозница дневна болница је организована на 
онкологији и са укупно 5 постеља-места. У њима је лечено 459 
осигураних лица РЗЗО (114% од планираног броја). Остварено је 1245 
дана-епизода лечења (138% од планираног), са просечном дужином од 
2,71 дана (планирано  2,25), па се може закључити да је план премашен. 

- У породилишту Опште болнице Лозница има 25 неонатолошких 
постеља. Неонатолошке постеље је користило 1.072 новорођене деце 
осигураних лица што је 98,8% од планираног. Они су остварили 4.749 
дана болничког лежања или 104% од планираног. 

- У болницама бораве и мајке пратиље уз болесну децу, и за њих је 
обезбеђена 131 постеља. У 2009. години укупно је било 359 пратиоца 
осигураних лица, односно 107% од плана. Они су остварили 2.052 дана 
боравка у болници (или 115%). 

- У оквиру физикалне медицине и рехабилитације за осигуране 
кориснике (амбуланта и стационар) на терапији је било 1.403 
пацијената (61,53% од планираног). Пружено је 123.759 различитих 
терапијских рехабилитационих услуга (127,5% од планираног). 

- Укупни уградни материјал који је употребљен у Општој болници 
Лозница је 702, што је 106% од планираног, али 187% од планиране 
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ценовне вредности.Извршење у количини уградног материјала је у 
нивоу планираног или који проценат изнад планираног оим код осталог 
уградног материјала где је извршење 85%. Санитетски и медицински 
потрошни материјал је потрошен у дуплом износу од планираног 
(212%). 

 
На основу анализе извршења Плана рада за 2009. годину Опште болнице Лозница, 
може се закључити да је план рада углавном извршен у задовољавајућем обиму, 
осим у домену рендген и ултразвучне дијагностике. 
 

 
ОПШТА БОЛНИЦА ШАБАЦ 

 
                                                                                                     

Општа болница Шабац План рада за 2009. године реализовала је са 606 постеља. 
Број исписаних болесника је био 16.568 (94,6% од плана), са 119.299 (93,86% од 
плана) дана болничког лечења, просечном дужином лежања 7,2 дана и просечном 
заузетошћу 53,94%, Просечна заузетост је у односу на планирану заузетост 
(57,46%) извршена са процентом већим од 90%, али се мора напоменути да је 
планирана заузетост испод стандарда за опште болнице. Ако се погледа по 
одељењима највећа заузетост је на психијатрији (65,94%), а најмања на педијатрији 
и износи 40,28%.   

- На хируршким одељењима Опште болнице Шабац 53 лекара у 7 хируршких 
сала извршили су  за осигуранике РЗЗО 4.479 операција (89% планираног 
броја) односно 94,56 операција по лекару.  

- Дијагностичке услуге су успешно реализоване (4.633 услуга - 98,37% од 
планираног броја) за амбулантне и 96,1% (1.014 услуга ) за стационарне 
пацијенте. 

- У оквиру рендген дијагностике у амбулантним условима услуге је 
користило 47.242 пацијента. Пружено је 58.123 услуга за осигурана лица 
(98,66% од планираног броја). Што се тиче стационара 2.003 пацијентима 
пружена је 2.977 услуга (87,30%). Услуга ултразвучне дијагностике за 
амбулантне пацијенте пружено је 18.019 (102.97% планираног броја) за 
17.981 пацијената. За пацијенте у стационару (4.857 пацијената) пружено је 
5.796 ултразвучних прегледа (105%) У скенер дијагностици за амбулантне 
пацијенте пружено је 3.557 услуга (114% планираног броја) за 3.229 
пацијената. За пацијенте у стационару (423 пацијената) пружено је 452 
прегледа скенером (82,18%).  

- Терапијских услуга је у 2009. години у абулантама у Општој болници 
Шабац реализовано 77.425 (93,85% од планираног) и 259.928 (98,81%) у 
стационарним условима. 

- У Општој болници Шабац дневна болница је организована на интерном и 
психијатрији са укупно 24 постеља-места. У њима је лечено 1.663 
осигураних лица РЗЗО (207% од планираног броја). Остварено је 6.527 дана-
епизода лечења (58,75% од планираног), са просечном дужином од 3,92 дана 
(од планираних 13,89), па се може закључити да план није остварен. 



 53

- У породилишту Опште болнице Шабац има 40 неонатолошких постеља. 
Неонатолошке постеље је користило 1.460 новорођене деце осигураних лица 
што је 97,3% од планираног. Они су остварили 5.979 дана болничког лежања 
или 104,89% од планираног. 

- У болници је обезбеђено и 79 постеља за пратиоце. У 2009. години укупно је 
било 845 пратиоца осигураних лица, односно 103% од плана. Они су 
остварили 4.069 дана боравка у болници (или 98,76%). 

- У оквиру физикалне медицине и рехабилитације за осигуране кориснике на 
терапији је било 17743 пацијената (141,94% од планираног). Пружено је 
438.868 различитих терапијских рехабилитационих услуга (84,4% од 
планираног). 

- Укупни уградни материјал који је употребљен у Општој болници Шабац је 
1.883, што је 95,68% од планираног. Најмање је извршење код осталог 
уградног материјала  (76%). Санитетски и медицински потрошни материјал 
је потрошен у обиму од 106% од планираног. 
 

На основу анализе извршења Плана рада за 2009. годину Опште болнице Шабац, 
може се закључити да је план рада извршен у целини у задовољавајућем обиму 

 
 
 
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА 
 
 
 

Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача План рада за 2009. године 
реализовала је са 420 постеља, од тога 200 постеља у Плану мреже здравствених 
установа. Током 2009. године хоспитализовано је 2.371 болесника (остварење 
према плану је 66%). Напред наведени болесници су остварили 55.970 бо дана. 
Остварена просечна дужина лежања је 23,61 бо дана. Просечна заузетост 
постељног фонда је 36,51%. Просечна заузетост је у односу на планирану заузетост 
извршена са процентом од 77%.   

- У оквиру рендген дијагностике услуге је користило 1.075 пацијента 
(89,58%). Планирано је да на рендгену буде прегледано 1.100 
пацијената у амбуланти. Од тога није прегледан ни један. У исто 
време планирано је да у стационару буде прегледано 100 пацијената, 
а прегледано је 1.075, односно сви прегледани на рендгену били су 
прегледани у стационару.  Такође, све услуге рендген дијагностике су 
пружене (1884 - 157%) у стационару. 

- У Специјалној болници Бања Ковиљача за пратиоце пацијената 
обезбеђена је 51 постеља. У 2009. години било је  461 пратиоца 
осигураних лица (84%) која су остварила 10.678 бо дана (89% према 
плану).  

- У оквиру физикалне медицине и рехабилитације за осигуране 
кориснике на терапији је било 4.869 пацијената (57% од планираног). 
Пружено је 142.404 различитих терапијских рехабилитационих 
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услуга (96,5%% од планираног), за из чега се може закључити да 
план није извршен у броју пацијената-осигураника РЗЗО на терапији. 

- Што се тиче испуњења стандарда за кадар, у Специјалној болници 
Бања Ковиљача тај стандард је углавном испуњен, осим за 
медицинске техничаре којих има за 10 мање од стандарда. 

 
 
 

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА 
 
 

Стационар Дома здравља Љубовија План рада за 2009. године реализовао је са 20 
постеља: 3 на гинекологији и 17 на интерном одељењу. Током 2009. године 
хоспитализовано је 1.065 лица (остварење према плану је 100%). Напред наведени 
болесници су остварили 6.660 бо дана (97% према годишњем плану). Остварена 
просечна дужина лежања је 6,25 бо дана (гинеколгија 2,13 бо дана и интерно 6,91 
бо дана). Просечна заузетост постеља је 91,23% (29% гинекологија и 102% 
интерно).  

− У лабораторијској дијагностици број прегледаних пацијената и 
узорака није евидентиран. Реализовано је: 3.636 хематолошких 
анализа (107% према плану), 1.334 биохемијских анализа (121% 
према плану), 338 анализа урина (85% према плану). Сва лица су 
осигураници РЗЗО.  

− Стационар при Дому здравља Љубовија има 3 доктора медицине 
специјалиста. Током године остварено је 1.065 краткотрајних 
хоспитализација (100% према плану). Просечно оптерећење лекара на 
нивоу болнице је 355 хоспитализација. Поређењем са правилником 
гинекологија и акушерство имају недовољан број хоспитализованих 
лица/специјалисти, док интерна медицина има већи број 
хоспитализованих лица/специјалисти.  

− Остварено је 1.111 специјалистичких прегледа за амбулантне 
пацијенте и 2 консултативних прегледа за стационарне пацијенте. 
Просечна оптерећеност лекара је 371 прегледа/доктору специјалисти 
годишње. Поређењем са нормативима обе службе имају недовољан 
број специјалистичких прегледа/ доктору специјалисти. 

− Број прегледаних пацијената у рентген кабинету није евидентиран. 
Осигураници РЗЗО су остварили 210 услуга Ро графије (91% према 
плану). Остварено је 173 услуге у ултразвучном  кабинету (96% 
према плану). Сва лица су осигураници РЗЗО.   

− Постоји 5 постеља за смештај новорођенчади. У посматраном 
периоду је смештено 82 новорођенчета.  Напред наведена 
новорођенчад су остварила 246 бо дана (72% према плану).  

− Утрошено је 1.726.427,68 дин за набавку санитетског и потрошног 
материјала за осигурана лица РЗЗО (92%  према плану). Највише је 
утрошено за потрошни медицински материјал, лабораторијски 
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материјал и санитетски материјал, док је најмање утрошено за 
дезинфекциона средства и хемикалије. 

− Што се тиче испуњења стандарда за кадар, у Стационару Дома 
здравља Љубовија присутан је вишак од 1 доктора медицине 
специјалисте и 2 медицинске сестре – техничара на интерном 
одељењу. Постоји мањак од 2 медицинске сестре у породилишту. 
Сумарно, постоји вишак 1 доктора медицине специјалиста. 

 
 

 
 

КОЛУБАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 
 
 

Стационарна здравствена заштита на територији Колубарског управног округа 
у 2009. години пружала се у Општој болници Ваљево.  
 
 
Капацитети и коришћење  
 
 Укупан број исписаних болесника на нивоу Опште болнице, односно на 
нивоу Колубарског округа је износио 21.570 односно 102% у односу на планирани 
броја. По одељењима извршење за укупан број исписаних болесника је било у 
распону од 80%  до 120 %. 
 Број дана лежања на нивоу болнице је износио 177.376 што је 98% од 
планираног. По одељењима обим извршења се кретао од 71% до 111 %. 
 Просечна дужина лежања је у границама уобичајених вредности према 
врсти одељења. Тако је најкраћа на педијатрији 4,2 дана а највећа на психијатрији 
23,9 дана док је на нивоу болнице 8,2 дана. 
 Просечна заузетост постеља се кретала у распону од 55,5 % до 86,3%. Испод 
70% просечна заузетост постеља је била на неурологији, ортопедији и 
трауматологији, офталмологији, ОРЛ, патологији трудноће, акушерству и  
педијатрији. 
 Ако се издвојено посматрају капацитети и коришћење у 2009. години за 
осигуранике РЗЗО, кроз број исписаних болесника, број дана лежања, просечну 
дужину лежања и просечну заузетост постеља подаци су веома приближни горе 
наведеним. 
 
 
Разлика броја запослених и стандарда кадра  
 

На нивоу Опште болнице недостају 32 доктора медицине и 57 медицинских 
сестара-техничара. Истовремено је запослено 10 здравствених сарадника, 23 
административна и 57 техничких радника више од прописаних норматива. 
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Испуњење стандарда мера извршења за докторе медицине специјалисте у 
болничкој и поликлиничкој делатности  
  
 Наведени стандарди су дефинисани у Правилнику о ближим условима за 
обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима 
здравствене службе ("Сл. гласник РС" бр. 43/2006). 
 На нивоу Опште болнице било је 137 лекара специјалиста и 19.822 
пацијената у току 2009. године. Број пацијената примљених/отпуштених по 
специјалити се кретао у распону од 37 на дерматологији до 293 на гинекологији и 
акушерству, док је на нивоу опште болнице износио 145. Прописани нормативи су 
достигнути или премашени у областима гинекологије и акушерства, неурологије, 
ортопедије и урологије. 

Када посматрамо колико је обављено специјалистичких прегледа 
осигураника РЗЗО на амбулантном и стационарном нивоу (укупно 220.239) виде се 
велике разлике по специјалностима, као и то да је број амбулантних прегледа већи 
(195.316 или 89% укупног броја прегледа) у односу на прегледе у стационару 
(24.923 или 11% укупног броја прегледа).   

Када се посматра број обављених специјалистичких прегледа по лекару 
специјалисти уочава се да је тај број нижи од наведеног у Правилнику само за 
гинекологију и акушерство и педијатрију. У осталим специјалностима тај број је 
већи од броја по нормативу а у некима и знатно већи, као на дерматологији и 
офталмологији. Број специјалистичких прегледа по лекару специјалисти на 
укупном нивоу је 1608. 
 
 
Лабораторијска дијагностика  
 
 
 У оквиру лабораторијске дијагностике у целини план је остварен са 134%. 
Најмање остварење имају анализе урина 59%. Укупан остварен обим 
хематолошких анализа је био 61%, биохемијских 67%. Остварење за 
микробиолошке и паразитолошке анализе је 136%, док су остале анализе рађене у 
оквиру граница од 70% до 130% планираног. Обим свих урађених анализа у 
амбуланти је у оквиру граница од 84% на трансфузији   до 145 % планираног за 
услуге патохистолошке лабораторије.  

Обим извршења свих анализа у стационару креће се од 77% (прегледи 
урина), до  130% планираног у патохистолошкој лабораторији. 
 
 
Број операционих сала, операције и просечан број операција по лекару  
 
 У Општој болници у Ваљеву има 11 операционих сала и 55 лекара 
специјалиста из хируршких грана медицине. У току године је свим пацијентима 
урађено 7.154 операција или 124 операције по једном лекару специјалисти. 
Осигураницима РЗЗО је урађено 6.220 операција или 113 по лекару специјалисти. 
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 Највећи број операција по специјалисти је било на хируршком одељењу (173 
операције), на гинекологији 132, офталмологији 80, ОРЛ 75, урологији 52 и 
ортопедији са трауматологијом 39. 
 
 
Анализа обима и садржаја права на болничку здравствену заштиту неонатуса  
 
 
 Општа болница у Ваљеву има 35 постеља на неонатологији. Број 
новорођене деце је био 1.359  или 86% планираног броја а број дана боравка 6.009 
или 76% у односу на план, што представља задовољавајућу реализацију. 
 
 
Анализа обима и садржаја права пратилаца лечених лица 
 
 Општа болница у Ваљеву има 10 постеља за пратиоце лечених лица. Број 
пратилаца је био 1.082 или 97% планираног броја а број дана боравка 4.468, што је 
100% реализација плана. Ови показатељи су били изнад ових вредности на дечијем 
одељењу (извршење броја дана боравка  2.767 или 102,9 % плана)  а испод на ОРЛ 
одељењу (111 или 79,3% плана за број пратилаца лечених лица  и 278 или 81,8% за 
број дана боравка пратилаца лечених лица).  
 
 
Анализа обима и садржаја права на физикалну медицину и рехабилитацију  
 
 
 У Општој болници у Ваљеву број пацијената на терапији и број пружених 
терапијских и рехабилитационих услуга, како у амбуланти тако и у стационару, 
имају успешно извршење од 109,7 % планираног.  
 
 
Рентген, ултразвучна, доплер, скенер и магнетна резонанца  
 
 За све прегледане и осигуранике РЗЗО, број урађених услуга рентген, 
ултразвучне и доплер дијагностике има толерантну или потпуно успешну 
реализацију.  

За магнетну резонанцу и даље се одржава експанзија броја и амбулантно и 
стационарно прегледаних пацијената. Магнетном резонанцом прегледано је 6.740 
осигураника РЗЗО што је 135,3% планираног броја. План броја услуга за 
осигуранике премашен је још више. 
 
 
Анализа обима и садржаја права на дијагностичке услуге  
 
 Дијагностичке услуге у Општој болници Ваљево амбулантно је користило 
укупно 148.848 пацијената односно 129,7% планираног броја а стационарно је 
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користило 47.911 пацијената односно 89,45% од плана. Дијагностичке услуге 
амбулантно је користили укупно 139.644 осигураника РЗЗО односно 124,5 % од 
плана а стационарно је користило 46.738 осигураника РЗЗО односно 89,5% од 
плана. 

Значајнији пребачај од плана у пружању дијагностичких услуга 
амбулантним болесницима имали су: ОРЛ, неурологија, урологија, психијатрија, 
инфективно, интерно, пнеумофтизиологија, ортопедија, офталмологија. Значајнији 
пребачај од плана у пружању дијагностичких услуга стационарним болесницима 
имали су: гинекологија,  продужена нега и лечење и патологија трудноће.  

 
 
Анализа обима и садржаја права на крв и продукте крви  
 
 На нивоу Опште болнице план набавке крви и продуката крви је значајно 
премашен и набављено је 125,3% количина предвиђених планом.  
 
 
Анализа обима и садржаја права на уградни материјал  
 
 У Општој болници у Ваљеву  уграђено је 1.144 комада уградног материјала 
односно 131,7% од планираног. Укупна вредост је износила 33.740.503,53 односно 
140,4% од планиране вредности.  
 
 
Санитетски и потрошни материјал за осигурана лица РЗЗО   
 
 Укупна вредност набављеног санитетског и потрошног материјала за 
осигурана лица РЗЗО  у 2009. години је износила 127.475.652,75 односно 157,2% од 
планиране вредности. 
 
 
Анализа обима и садржаја права на терапијске услуге  
 
 
 У Општој болници у Ваљеву амбулантно је пружено 122.546 терапијских 
услуга (ИД = 115%) а стационарно 516.927 терапијских услуга (ИД = 91%).    

Осигураницима РЗЗО амбулантно је пружено 116.830 терапијких услуга 
односно 114,1% од плана а стационарно 501.445 услуга односно 88,8% од плана. 

Амбулантно пружене терапијске услуге нису планиране код следећих 
одељења: гинекологија, акушерство, патологија трудноће, неонатолошко – 
педијатријско, анестезија – реанимација, продужена нега и лечење. Одељење ОРЛ 
има извршење од само 1,2%  (38 извршених услуга), дечије – педијатрија има 
извршење 43,5%, а интерно и неурологија по 66% од плана. У интервалу од 70% до 
130% плана извршење имају инфективно, урологија, ортопедија, хирургија, дечија 
хирургија, дерматовенерологија, онкологија и ургентни центар. Изнад 130% до чак 
247,5% од плана имају психијатрија и  пнеумофтизиологија-ТБЦ плућа.  
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Ургентни центар и онкологија не планирају и на обављају терапијске услуге 
за стационарне пацијенте. Извршење преко 120% од плана  имају следећа одељења: 
дерматовенерологија (121%), гинекологија (123,3%), акушерство (126,5), 
неонатолошко–педијатријско(141%) и ОРЛ (172%).  
 
 
 
 
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 
 
 
 
Капацитети и коришћење  

Секундарну здравствену заштиту на територији Подунавског округа, који 
броји 204.442 становника (према процени из 2008. године), обезбеђују: Општа 
болница Смедерево са 399 болесничких кревета и Општа болница „Стефан 
Високи“ Смедеревска Паланка са 300 болесничких кревета, те тако укупно на 
нивоу округа постоји 699 кревета.  

У 2009. години на територији Подунавског округа болнички је лечено 
укупно 20.125 болесника (97,3% у односу на план) и остварено је 170.706 дана 
лечења (95,3% од планираног) са просечном дужином лежања 8,5 дана и 
просечном дневном заузетошћу постеља од 66,9%.  

Стопа хоспитализације за Подунавски округ у 2009. години износила је 98,4 
хоспитализованих особа/епизода лечења на 1000 становника. 

Од укупног броја лечених на нивоу округа (20.125 лица), удео осигураних 
лица РЗЗО-а износи 19.864 или 98,7% (97,3% у односу на планирано). Осигураници 
су остварили 172.868 дана лечења (97,3% од планираног) са просечном дужином 
лежања 8,7 дана и просечном дневном заузетошћу од 67,8%.  

У Општој болници Смедерево лечено је укупно 10.573 лица (108,2% у 
односу на план) и остварено 90.230 дана лечења (108,2% у односу на план) са 
просечном дужином лежања од 8,5 дана и просечном заузетошћу постеља од 62% 
при чему је удео осигураних лица РЗЗО-а износио 10.484 лица или 99,2% од 
укупног броја хоспитализованих (108% у односу на план), који су остварили 88.480 
дана лечења (104,8% у односу на план) са просечном дужином лежања од 8,4 дана 
и просечном заузетошћу од 60,8%. 

У Општој болници Смедеревска Паланка болнички је лечено укупно 9.552 
лица (87,2% у односу на план) и остварено 80.476 дана (90,4% од планираног) са 
просечном дужином лежања од 8,4 дана и просечном заузетошћу постеља од 
73,5%; при чему је удео осигураних лица РЗЗО-а износио 9.380 лица или 98,1% од 
укупног броја хоспитализованих (87,2% у односу на план), који су остварили 
84.388 дана лечења (90,4% у односу на план) са просечном дужином лежања од 9 
дана и просечном заузетошћу од 77,1%. 
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Разлика броја запослених и стандарда кадра  

Према извештају о уговореном броју запослених радника на дан 31.12.2009. 
године и нормативима из Правилника („Сл. Гласник РС“ бр. 43/2006) разлика за 
укупни број радника на нивоу Подунавског округа износи +60 радника, од тога -33 
здравствена радника и сарадника (-7 лекара, -20 медицинских сестара, -2 
фармацеута и -4 здравствена сарадника) и + 93 немедицинских радника (+30 
административних и +60 техничких радника). 

У Општој болници Смедерево разлика између броја уговорених радника и 
стандарда кадра у 2009. години износи +19 радника, при чему је -29 здравствена 
радника и сарадника (+1 лекар, +1 фармацеут, -26 медицинских сестара и -5 
здравствених сарадника) и +48 немедицинских радника ( +18 административних 
радника, а +30 техничких радника).  

У Општој болници Смедеревска Паланка разлика између броја уговорених 
радника и стандарда кадра у 2009. години износи +41 радник, при чему је -4 
здравствених радника и сарадника (-8 лекара, -3 фармацеута, +6 медицинских 
сестара и +1 здравствени сарадник) и +45 немедицинских радника (+12 
административних и +33 техничких радника). 

 

Испуњење стандарда мера извршења за докторе медицине специјалисте у 
болничкој и поликлиничкој делатности  

 

У оквиру болничке и поликлиничке (специјалистичко-консултативне) 
делатности на територији Подунавског округа у 2009. години радило је укупно 135 
лекара специјалиста (за које су израђени нормативи) и лечено 18.891 пацијената, 
што на нивоу округа представља 140 пацијената по једном лекару. На нивоу округа 
остварено је укупно 284.581 специјалистичких прегледа осигураних лица РЗЗО, од 
тога 271.025 амбулантних и 13.556 стационарних, при чему је остварено укупно 
2.108 специјалистичких прегледа по једном специјалисти у 2009. години. 

У оквиру болничке и поликлиничке делатности Опште болнице Смедерево у 
2009. години радило је укупно 83 лекара специјалиста и лечено 9.966 пацијената, 
што представља 120 пацијената по једном лекару. У Општој болници Смедерево 
остварено је укупно 175.436 специјалистичких прегледа осигураних лица РЗЗО, од 
тога 170.351 амбулантних и 5.085 стационарних, при чему је остварено укупно 
2.114  специјалистичких прегледа по једном специјалисти у 2009. години. 

У оквиру болничке и поликлиничке делатности Опште болнице 
Смедеревска Паланка у 2009. години радило је укупно 52 лекара специјалиста и 
прегледано 8.925 пацијената, што представља 172 пацијента по једном лекару. У 
Општој болници Смедеревска Паланка остварено је укупно 109.145 
специјалистичких прегледа осигураних лица РЗЗО, од тога 100.674 амбулантних и 
8.471 стационарних, при чему је остварено укупно 2.099 специјалистичких 
прегледа по једном специјалисти у 2009. години. 
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Лабораторијска дијагностика  

 

У 2009. години на територији Подунавског округа лабораторијску 
дијагностику у оквиру болничке здравствене заштите користило је укупно 202.551 
лица (103,8% у односу на план), при чему су сви корисници били осигураници 
РЗЗО. Од тога амбулантних корисника било је 113.457 (105% у односу на план) и 
89.094 стационарних (102,2% у односу на план).  

Укупан број прегледаних узорака на нивоу округа у оквиру болничке 
здравствене заштите износи 529.199 (102,7% у односу на план), од тога 310.655 за 
амбулантне (102,2% у односу на план) и 218.544 за стационарне пацијенте (103,5% 
у односу на план).  

Хематолошких анализа у оквиру болничке здравствене заштите на нивоу 
Подунавског округа остварено је укупно 824.438 (100,7% у односу на план), од тога 
823.716 за осигурана лица РЗЗО (101% од планираног обима), и то 553.038 за 
амбулантне (98,5%) и 270.678 за стационарне пацијенте (106,4% у односу на план). 

Биохемијских анализа у оквиру болничке здравствене заштите на нивоу 
Подунавског округа урађено је укупно 807.017 (97% од планираног), од тога 
801.947 за осигуранике РЗЗО (96,5% од планираног обима) и то 471.375 анализа за 
амбулантне (93,7%) и 330.572 за стационарне пацијенте (100,9% у односу на план). 

Анализа урина у оквиру болничке здравствене заштите на нивоу округа је 
било укупно 290.920 (95,6% у односу на план), од тога 290.770 за осигуранике 
РЗЗО (95,6%), и то: 245.448 за амбулантне (96,2% у односу на план) и 45.322 за 
стационарне пацијенте (92,4% у односу на план). 

Микробиолошких и паразитолошких анализа у оквиру болничке 
здравствене заштите на нивоу Подунавског округа је урађено укупно 106.656 
(102% у односу на план), и то 99.386 амбулантних (108% у односу на план) и 7.270 
стационарних (106,4% од планираног). 

Патохистолошких анализа у оквиру болничке здравствене заштите на нивоу 
Подунавског округа урађено је укупно 3.287 (117,9% у односу на план), и то 2.727 
амбулантних (132,5% у односу на план) и 560 стационарних (79,3% у односу на 
план).  

 

Лабораторијска дијагностика Опше болнице Смедерево 

 

У 2009. години лабораторијску дијагностику Опште болнице Смедерево, 
која обавља дијагностику како за секундарни, тако и за примарни ниво здравствене 
заштите општине Смедерево, користило је укупно 142.376 лица (100,1% у односу 
на план), од тога 93.206 амбулантних (100,4% у односу на план) и 49.170 
стационарних лица (102,1% у односу на план) и сви су били осигураници РЗЗО.  

Укупан број прегледаних узорака у оквиру болничке здравствене заштите 
Опште болнице Смедерево износи 427.128 (100,1% у односу на план), од тога 
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279.618 за амбулантне (100,4% у односу на план) и 147.510 за стационарне 
пацијенте (102,1% у односу на план).  

Хематолошких анализа у оквиру болничке здравствене заштите Опште 
болнице Смедерево је урађено укупно 589.597 (99,2% у односу на план), и то 
482.147 за амбулантне (96,4% у односу на план) и 107.450 за стационарне пацијенте 
(113,7% у односу на план). 

Биохемијских анализа у оквиру болничке здравствене заштите Опште 
болнице Смедерево је остварено укупно 563.477 (91,3% од планираног), и то 
414.803 за амбулантне (91,2% од планираног) и 148.674 за стационарне пацијенте 
(91,5% у односу на план). 

Анализа урина у оквиру болничке здравствене заштите Опште болнице 
Смедерево је остварено укупно 247.944 (95,1% у односу на план), и то 225.696 за 
амбулантне (95,9% у односу на план) и 22.248 за стационарне пацијенте (87,3% у 
односу на планирани обим). 

Микробиолошких и паразитолошких анализа у оквиру болничке 
здравствене заштите Опште болнице Смедерево било је укупно 106.656 (107,9% у 
односу на план), и то 99.386 амбулантних (108% у односу на план) и 7.270 
стационарних (106,4% од планираног). 

Општа болница Смедерево обавља и патохистолошку дијагностику на 
територији Подунавског округа и остварење у овој области је у 2009. години било у 
повећаном обиму, то јест 3.287 услуга (118,9% у односи на планирани обим), 2.727 
амбулантних (132,5% од планираног) и 560 стационарних услуга (79,3% од 
планираног обима). 

 
Лабораторијска дијагностика Опше болнице Смедеревска Паланка 

 

У 2009. години лабораторијску дијагностику у оквиру Опште болнице 
Смедеревска Паланка користило је укупно 60.175 лица (110,9% у односу на план), 
од тога амбулантних 20.251 (132,9% у односу на план) и стационарних 39.924 лица 
(102,3% у односу на план).  

Укупан број прегледаних узорака у оквиру болничке здравствене заштите 
Опште болнице Смедеревска Паланка износи 102.071 (110,5% у односу на план), од 
тога 31.037 за амбулантне (121,4% у односу на план) и 71.034 за стационарне 
пацијенте (106,3% у односу на план).  

Хематолошких анализа је остварено укупно 234.841 (105,8% од 
планираног), од тога  234.119 (105,8%) анализа за осигуранике РЗЗО, и то 70.891 за 
амбулантне (115,2% од планираног) и 163.228 за стационарне пацијенте (102,1% у 
односу на план). 

Биохемијских анализа у оквиру болничке здравствене заштите Опште 
болнице Смедеревска Паланка је било укупно 243.540 (113,8% у односу на план), 
од тога 238.470 (111,7% од планираног обима) анализа за осигуранике РЗЗО, и то 
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56.572 за амбулантне (117,3% од планираног) и 181.898 за стационарне пацијенте 
(110,1% у односу на план). 

Анализа урина у оквиру болничке здравствене заштите Опште болнице 
Смедеревска Паланка је остварено укупно 42.976 (98,7% у односу на план), од тога 
42.826 анализа за осигурана лица РЗЗО (98,6% у односу на план), и то 19.752 за 
амбулантне (99,3% у односу на план) и 23.074 за стационарне пацијенте (98% у 
односу на план).  

 

Број операционих сала, операција и просечан број операција по лекару 

 

На територији Подунавског округа у оквиру две опште болнице постоји 
укупно 15 операционих сала, од тога 8 у Општој болници Смедерево и 7 у Општој 
болници Смедеревска Паланка. У поменутим болницама операције ради укупно 63 
лекара специјалиста, при чему 38 лекара ради у Општој болници Смедерево и 25 
лекара специјалиста ради операције у Општој болници Смедеревска Паланка.  

У 2009. години на територији Подунавског округа урађено је укупно 6.419 
операција (119% у односу на план), што је 102 операције по лекару специјалисти. 
Извршеним операцијама обухваћено је 6.414 осигураних лица РЗЗО (119,2% у 
односу на план).  

У Општој болници Смедерево урађено је 4.230 операција (136,4% од 
планираног), што представља 111 операција по једном лекару специјалисти. Све 
операције извршене су осигураним лицима РЗЗО. 

У Општој болници Смедеревска Паланка урађено је 2.189 операција (95.5% 
у односу на план), што представља 87,6 операција по једном лекару специјалисти. 
2.184 операција извршено је осигураним лицима РЗЗО (95,5%). 

 

Анализа обима и садржаја права на болничку здравствену заштиту неонатуса 

 

На територији Подунавског округа у 2009. години рођено је укупно 1.775 
новорођенчета (88,7% у односу на План). Остварено је укупно 10.231 дана боравка 
новорођене деце (86,5% у односу на План), што значи да су се бебе дуже 
задржавале у болници него прошле године, односно 5,8 дана у просеку. 

Одељење неонатологије ОБ Смедерево је имало укупно 1.143 новорођене 
деце (95,6% у односу на план), са остварених 6.464 дана боравка (102,9% од 
планираног). Просечна дужина боравка беба у служби неонатологије била је 5,7 
дана. 

Одељење неонатологије ОБ Смедеревска Паланка је имало укупно 632 
новорођене деце (78,4% у односу на план), са остварених 3.767 дана боравка (68% 
од планираног). Просечна дужина боравка беба у служби неонатологије била је 6 
дана.  
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Анализа обима и садржаја права пратилаца лечених лица  

 

У 2009. години на нивоу Подунавског округа боравило је 968 пратилаца 
осигураних лица (111,1% у односу на план) и остварено је 4.795 дана боравка 
(116,6% од планираног). Просечна дужина боравка пратилаца осигураних лица 
била је 5 дана. 

У Општој болници Смедерево у 2009. години боравило је 619 пратилаца 
осигураних лица (98,3% у односу на план) и остварено је 2.719 дана боравка 
пратилаца осигураних лица (104,4% у односу на план), са просечном дужином 
боравка од 4,4 дана. 

У Општој болници Смедеревска Паланка у 2009. години боравило је 349 
пратилаца осигураних лица (144,8% у односу на план) и остварено је 2.076 дана 
боравка пратилаца осигураних лица (137,6% у односу на план), са просечном 
дужином боравка од 5,9 дана. 

 

Анализа обима и садржаја права на лечење у дневној болници  

 

На територији Подунавског округа обе болнице имају организовану дневну 
болницу у оквиру болничких одељења са укупно 48 постеља у којима је у 2009. 
години лечено укупно 24.928 лица (96,2% у односу на план) и остварено 29.435 
дана лечења (92% у односу на план) са просечном дужином лечења од 1,2 дана. 

У Општој болници Смедерево опредељене су 22 постеље у којима је лечено 
23.960 пацијената (96,3% у односу на План) и остварено 25.571 дана лечења (96% у 
односу на План), са просечном дужином лечења од 1,1 дана. 

У Општој болници Смедеревска Паланка за лечење у дневној болници 
опредељена су 26 кревета у којима је било лечено 968 пацијента (92,8% у односу на 
План) и остварено 3.864 дана лечења (72,1% планираног обима), са просечном 
дужином лечења од 4 дана. 

 

Анализа обима и садржаја права на физикалну медицину и рехабилитацију 

 

Укупан број пацијената на територији Подунавског округа који су у оквиру 
болничке здравствене заштите у 2009. години користили терапијске и 
рехабилитационе услуге износио је 30.917 (108,9% у односу на план), од тога 
30.536 осигураника РЗЗО (108,6%), а укупан број остварених терапијских и 
рехабилитационих услуга износио је 586.861 (103,3% у односу на план), од тога 
579.726 за осигурана лица РЗЗО (103,2% у односу на план).  

У оквиру Опште болнице Смедерево терапијске и рехабилитационе услуге 
користило је укупно 21.736 лица (112,3% у односу на план) и остварили су 220.422 
услуга (100,9% у односу на план). Сви корисници су били осигураници РЗЗО. 
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Амбулантне услуге користило је 21.521 лица (112,7% у односу на план) и они су 
остварили 204.416 услуга (103,1% планираног обима). Рехабилитационе услуге је 
такође користило и 215 лица на стационарном лечењу (86,3% у односу на план) и 
они су остварили 16.006 услуга (79,3% у односу на план). 

У оквиру Опште болнице Смедеревска Паланка терапијске и 
рехабилитационе услуге користило је укупно 9.181 лице (101,6% у односу на план), 
од тога 8.800 осигураника РЗЗО (100,4% у односу на план). Остварено је укупно 
366.439 услуга (104,8% у односу на план), од тога 359.304 услуга осигураних лица 
РЗЗО (104,7% у односу на планирани обим). Амбулантне услуге користило је 8.435 
лица (100,4% у односу на план), од тога 8.054 осигураних лица и они су остварили 
245.689 услуга (105,3% планираног обима), од чега 238.554 услуга (105,1% у 
односу на план) за осигурана лица РЗЗО. Рехабилитационе услуге је такође 
користило и 746 осигураних лица на стационарном лечењу (117,3% у односу на 
план) и они су остварили 120.750 услуга (103,9% у односу на план). 

 

Рентген, ултразвучна, доплер, скенер и магнетна резонанца 

 

На нивоу Подунавског округа у оквиру болничке здравствене заштите 
рентген и ултразвучна дијагностика се раде у обе опште болнице (Смедерево и 
Смедеревска Паланка), док се доплер и скенер дијагностика раде само у Општој 
болници Смедерево. Ове врсте дијагностике у Општој болници Смедерево пружане 
су само осигураницима РЗЗО а у Општој болници Смедеревска Паланка и лицима 
која нису осигураници РЗЗО. 

 

Рентген дијагностика 

 

У 2009. години на територији Подунавског округа рентген дијагностику у 
оквиру болничке здравствене заштите користило је укупно 39.092 лица (113,1% у 
односу на План), од чега је 39.023 лица било осигурано (113,7% у односу на План), 
и то амбулантних 31.396 (108,2% у односу на План) и стационарних 7.627 лица 
(144% у односу на План).  

Укупан број остварених услуга рентген дијагностике на нивоу округа у 
оквиру болничке здравствене заштите износио је 57.939 (107,8% у односу на План), 
при чему је 57.721 услуга било за осигурана лица РЗЗО (109% у односу на План), 
од тога 47.893 за амбулантне (108,7% у односу на План) и 9.828 за стационарне 
пацијенте (110,4% од Плана).  

У Општој болници Смедерево рентгеном је прегледано 27.683 пацијента 
(120,7% планираног броја пацијената) од чега је 24.337 амбулантних (111,5% 
планираног броја) и 3.346 стационарних пацијената (301,4% планираног броја). 
Овим пацијентима пружено је 29.862 услуге (111% планираног броја услуга) и то 
28.118 услуге амбулантним (110,2% планираног броја услуга за амбулантне 
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пацијенте) и 1.744 услуге стационарним пацијентима (127,3% планираног броја 
услуга за стационарне пацијенте).  

 У Општој болници у Смедеревској Паланци рентгеном је прегледано 11.340  
пацијената осигураника РЗЗО (99,5% планираног броја пацијената) од чега је 7.059 
амбулантних (97,9% планираног броја) и 4.281 стационарних пацијената (102,3% 
планираног броја). Овим пацијентима пружено је 27.859 услуге (106,9% 
планираног броја услуга) и то 19.775 амбулантним (106,7% планираног броја 
услуга за амбулантне пацијенте) и 8.084 услуге стационарним пацијентима (107,3% 
планираног броја услуга за стационарне пацијенте).  

 

Ултразвучна дијагностика 

 

У 2009. години на територији Подунавског округа ултразвучну дијагностику 
у оквиру болничке здравствене заштите користило је укупно 290.005 лица (94,3% у 
односу на План), од чега је 28.975 лица било осигурано (101% у односу на План), и 
то амбулантних 23.051 (101,4% у односу на План) и стационарних 5.924 лица 
(99,5% у односу на План).  

Укупан број остварених ултразвучних услуга на нивоу округа у оквиру 
болничке здравствене заштите износио је 36.532 (85,9% у односу на План), при 
чему је 36.471 услуга било за осигурана лица РЗЗО (85,7% у односу на План), од 
тога 28.330 за амбулантне (81% у односу на План) и 8.141 за стационарне пацијенте 
(107,7% од планираног обима).  

 У Општој болници Смедерево ултразвуком је прегледано 18.874 пацијената 
осигураника РЗЗО (95,6% планираног броја) од чега је 16.758 амбулантних (96,2% 
планираног броја) и 2.116 стационарних пацијената (90,6% планираног броја). 
Овим пацијентима пружено је 26.401 услуга (78,6% планираног броја услуга) и то 
22068 амбулантним  (74,4% планираног броја услуга за амбулантне пацијенте) и 
4333 услуге стационарним пацијентима (110% планираног броја услуга за 
стационарне пацијенте).  

 У Општој болници у Смедеревској Паланци ултразвуком је прегледано 
10.101 пацијената осигураника РЗЗО (112,9% планираног броја) од чега је 6.293 
амбулантних (118,1% планираног броја) и 3.808 стационарних пацијената (105,2% 
планираног броја). Сваком пацијенту пружена је по једна услуга.  

 

Доплер дијагностика 

 

У 2009. години на територији Подунавског округа, односно у Општој 
болници Смедерево  доплер дијагностика пружана је само осигураницима РЗЗО и 
то амбулантним пацијентима. Прегледана су  832 од 2.643 планирана пацијента, 
што представља незадовољавајућу реализацију плана од 31,5%. 
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Скенер дијагностика 

 

У 2009. години на територији Подунавског округа, односно у Општој 
болници Смедерево скенером је прегледано 2.076 пацијената (104,4% планираног 
броја пацијената) и то 1.783 амбулантних (105,7% планираног броја) и 293 
стационарних пацијената (97% планираног броја). Овим пацијентима пружено је 
4.696 услуга дијагностике скенером (106,4% планираног броја услуга) и то 3.977 
услуга амбулантним (106% планираног броја) и 719 услуга стационарним 
пацијентима (108,9% планираног броја услуга за стационарне пацијенте).  

 

Анализа обима и садржаја права на дијагностичке услуге 

 

У 2009. години на нивоу Подунавског округа у оквиру болничке здравствене 
заштите дијагностичке услуге (ЕЕГ, ЕМГ, ЕКГ, холтер, ергометрију, гастроскопију, 
колоноскопију, ректоскопију, спирометрију, плеуралну пункцију,  цистоскопију) 
користило је укупно 44.134 амбулантних лица (116,2% од планираног) и 16.413 
стационарних лица (111,7% у односу на план), при чему је осигураних лица РЗЗО 
било 44.116, која су користили амбулантно дијагностичке услуге (116,4% од 
планираног), и 16.316 лица која су дијагностичке услуге користила стационарно 
(98% у односу на план).  

У 2009. години у оквиру Опште болнице Смедерево дијагностичке услуге 
користило је укупно 29.439 лица амбулантно (121,3% од планираног) и 3.077 лица 
стационарно (120,9% у односу на план), при чему је осигураних лица РЗЗО било 
29.440, која су користили амбулантно дијагностичке услуге (121,3% од 
планираног), и 3.077 лица која су дијагностичке услуге користили стационарно 
(68% у односу на План).  

У 2009. години у оквиру Опште болнице Смедеревска Паланка, 
дијагностичке услуге  користило је укупно 14.695 лица амбулантно (107,2% од 
планираног) и 13.336 лица стационарно (109,8% у односу на план), при чему је 
осигураних лица РЗЗО било 14.676 која су користили амбулантно дијагностичке 
услуге (107,7% од планираног), и 13.239 лица која су дијагностичке услуге 
користили стационарно (109,1% у односу на План). 

 

Анализа обима и садржаја права на крв и продукте крви  

 

На нивоу Подунавског округа у 2009. години укупно је потрошено крви и 
компонената крви из сопственог обезбеђивања 1.131.013 мл (100,9% у односу на 
план), и набавком из других установа 13.056 мл (65% у односу на план). Сви 
корисници су били осигурана лица РЗЗО.  

У оквиру Опште болнице Смедерево у 2009. години укупно је потрошено 
крви и компонената крви из сопственог обезбеђивања 2.838 мл (107,5% у односу на 
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план), и набавком из других установа 22 јединица (36,7% у односу на план). Сви 
корисници су били осигурана лица РЗЗО.  

У оквиру Опште болнице Смедеревска Паланка у 2009. години укупно је 
потрошено крви и компонената крви из сопственог обезбеђивања 1.128.175 мл 
(100,9% у односу на план), и набавком из других установа 13.034 јединица (65,1% 
од планираног). Сви корисници су били осигурана лица РЗЗО.  

 

Анализа обима и садржаја права на уградни материјал  

 

У 2009. години на нивоу Подунавског округа права на уградни материјал 
користило је укупно 770 лица (92,1% од планираног) и којима је уграђено 1.120 
комада разног уградног материјала (94,7% од планираног), са укупном вредношћу 
од 7.914.028 динара (107,5% од планираног).  

У Општој болници Смедерево 2009. године права на уградни материјал 
користило је укупно 548 лица (120,2% од планираног) и количина уградног 
материјала која је извршена износи 674 (100,7% од планираног), са укупном 
вредношћу од 6.359.608 динара (109,9% од планираног). 

У Општој болници Смедеревска Паланка 2009. године права на уградни 
материјал користило је укупно 222 лица (58,4% у односу на план) и количина 
уградног материјала која је уграђена пацијентима износи 446 комада разног 
материјала (86,8% од планираног), чија вредност износи 1.554.420 динара (98,9% 
од планираног). 

 

Санитетски и потрошни материјал за осигурана лица РЗЗО  

 

На нивоу Подунавског округа у оквиру болничке здравствене заштите у 
2009. години за санитетски и потрошни материјал потрошено је за осигурана лица 
РЗЗО укупно 115.906.399 динара (126% у односу на план). 

На нивоу Опште болнице Смедерево у 2009. години за санитетски и 
потрошни материјал потрошено је за осигурана лица РЗЗО укупно 81.982.143 
динара (131,4% у односу на план). 

На нивоу Опште болнице Смедеревска Паланка, у 2009. години за 
санитетски и потрошни материјал потрошено је, за осигурана лица РЗЗО укупно 
33.924.256 динара (114,6% у односу на план). 

 

 

 



 69

БРАНИЧЕВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 
 
 
Капацитети и коришћење  

Секундарну здравствену заштиту на територији Браничевског округа, који 
броји 191.906 становника (према процени из 2008. године), обезбеђују: Општа 
болница Пожаревац са 530 болесничких кревета и Општа болница Петровац на 
Млави са 134 болесничких кревета, те тако укупно на нивоу округа постоји 664 
кревета.  

У 2009. години на територији Браничевског округа болнички је лечено 
укупно 19.443 болесника (100,4% у односу на план) и остварено је 151.040 дана 
лечења (98,5% од планираног) са просечном дужином лежања 7,8 дана (0.1 дан 
мање у односу на план) и просечном заузетошћу постеља у процентима од 62,3% 
(1.1% мање од планираног). 

Стопа хоспитализације за Браничевски округ у 2009. години износила је 
101,3 хоспитализованих особа/епизода лечења на 1000 становника. 

Од укупног броја лечених на нивоу округа (19.443 лица), удео осигураних 
лица РЗЗО-а износи 18.918 или 97,3% (99,2% у односу на планирано). Осигураници 
су остварили 148.408 дана лечења (97,8% од планираног) са просечном дужином 
лежања 7,8 дана и просечном заузетошћу од 61,2%.  

У Општој болници Петровац лечено је укупно 4.196 лица (102,5% у односу 
на план) и остварено 30.472 дана лечења (97,7% у односу на план) са просечном 
дужином лежања од 7,3 дана и просечном заузетошћу постеља од 62,3% при чему 
је удео осигураних лица РЗЗО-а износио 4.005 лица или 95,4% од укупног броја 
хоспитализованих (97,8% у односу на план), који су остварили 29.609 дана лечења 
(94,9% у односу на план) са просечном дужином лежања од 7,4 дана и просечном 
заузетошћу од 60,5%. 

У Општој болници Пожаревац болнички је лечено укупно 15.247 лица 
(99,8% у односу на план) и остварено 120.568 дана (98,5% од планираног) са 
просечном дужином лежања од 7,9 дана и просечном заузетошћу постеља од 
62,3%; при чему је удео осигураних лица РЗЗО-а износио 14.913 лица или 97,8% од 
укупног броја хоспитализованих (99,5% у односу на план), који су остварили 
118.799 дана лечења (98,5% у односу на план) са просечном дужином лежања од 8 
дана и просечном заузетошћу од 61,4%. 

 
 

Разлика броја запослених и стандарда кадра  

Према извештају о уговореном броју запослених радника на дан 31.12.2009. 
године и нормативима из Правилника („Сл. гласник РС“ бр. 43/2006) разлика за 
укупни број радника на нивоу Браничевског округа износи -121 радника, од тога -
91 здравствених радника и сарадника (-20 лекара, -71 медицинска сестра, -2 
здравствена сарадника) и -29 немедицинских радника (-3 административна и -26 
техничких радника), а +1 фармацеут. 
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У Општој болници Петровац разлика између броја уговорених радника и 
стандарда кадра у 2009. години износи -33 радника, при чему је -42 здравствена 
радника и сарадника (-13 лекара, -28 медицинских сестара и -1 здравствени 
сарадник),  -7 административних радника, а +16 техничких радника  

У Општој болници Пожаревац разлика између броја уговорених радника и 
стандарда кадра у 2009. години износи -88 радника, при чему је -51 здравствених 
радника и сарадника (-7 лекара, -43 медицинских сестара и -1 здравствени 
сарадник), и -42 техничких радника, а +1 фармацеут и +4 административна 
радника. 

 

Испуњење стандарда мера извршења за докторе медицине специјалисте у 
болничкој и поликлиничкој делатности 

 

У оквиру болничке и поликлиничке (специјалистичко-консултативне) 
делатности на територији Браничевског округа у 2009. години радило је укупно 112 
лекара специјалиста и лечено 18.659 пацијената, што на нивоу округа представља 
167 пацијената по једном лекару. На нивоу округа остварено је укупно 166.938 
специјалистичких прегледа осигураних лица РЗЗО, од тога 135.169 амбулантних и 
31.769 стационарних, при чему је остварено укупно 1491 специјалистичких 
прегледа по једном специјалисти. 

У оквиру болничке и поликлиничке делатности Опште болнице Петровац на 
Млави у 2009. години радило је укупно 16 лекара специјалиста и лечено 4.196 
пацијената, што представља 262 пацијената по једном лекару (при чему је 
забележено 723  педијатријских пацијената по једном лекару). У Општој болници 
Петровац остварено је укупно 21.365 специјалистичких прегледа осигураних лица 
РЗЗО, од тога 17.734 амбулантних и 3.631 стационарних, при чему је остварено 
укупно 1335 специјалистичких прегледа по једном специјалисти. 

У оквиру болничке и поликлиничке делатности Опште болнице Пожаревац 
у 2009. години радило је укупно 96 лекара специјалиста и прегледано 14.463 
пацијената, што представља 151 пацијената по једном лекару. У Општој болници 
Пожаревац остварено је укупно 145.573 специјалистичких прегледа осигураних 
лица РЗЗО, од тога 117.435 амбулантних и 28.138 стационарних, при чему је 
остварено укупно 1516 специјалистичких прегледа по једном специјалисти.  

 

Лабораторијска дијагностика   

 

У 2009. години на територији Браничевског округа лабораторијску 
дијагностику у оквиру болничке здравствене заштите користило је укупно 72.967 
лица (98,5% у односу на план), при чему је удео осигураника РЗЗО било 72.175 
(99,1% у односу на план), од тога амбулантних-51.329 (98,6% у односу на план) и 
стационарних 20.846 лица (100,5% у односу на план).  
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Укупан број прегледаних узорака на нивоу округа у оквиру болничке 
здравствене заштите износи 180.019 (102% у односу на план), при чему је 179.377 
узорака било за осигурана лица РЗЗО (102,5% у односу на план), од тога 96.110 за 
амбулантне (103,9% у односу на план) и 83.267 за стационарне пацијенте (100,8% у 
односу на план).  

Хематолошких анализа у оквиру болничке здравствене заштите на нивоу 
Браничевског округа урађено је укупно 458.850 (103,5% у односу на план), од тога 
455.095 анализа за осигурана лица РЗЗО (103,7% у односу на план), и то 234.705 за 
амбулантне (101,9% од планираног) и 220.390 за стационарне пацијенте (105,8% у 
односу на план). 

Биохемијских анализа у оквиру болничке здравствене заштите на нивоу 
Браничевског округа урађено је укупно 490.896 (101,8% од планираног), од тога 
488.235 анализа за осигурана лица РЗЗО (104,8% у односу на план), и то 22.901 за 
амбулантне (105,9% од планираног) и 259.216 за стационарне пацијенте (103,9% у 
односу на план). 

Анализа урина у оквиру болничке здравствене заштите на нивоу 
Браничевског округа урађено је укупно 134.874 (102,9% у односу на план), од тога 
116.990 анализа за осигурана лица РЗЗО (89,9% у односу на план), и то 42.599 за 
амбулантне (70,1% у односу на план) и 74.391 за стационарне пацијенте (107,4% у 
односу на план). 

Микробиолошких и паразитолошких анализа у оквиру болничке 
здравствене заштите на нивоу Браничевског округа урађено је укупно 1.253 (87,5% 
у односу на план), и то 1.238 амбулантних (86,8% у односу на план) и 15 
стационарних (250% од планираног) и сви су били осигураници РЗЗО. 

Патохистолошких анализа у оквиру болничке здравствене заштите на нивоу 
Браничевског округа урађено је укупно 4.360 (93,6% у односу на план), и то 1.213 
амбулантних (69,6% у односу на план) и 3.147 стационарних (107,9% у односу на 
план) и сви су били осигураници РЗЗО. 

 

Лабораторијска дијагностика Опше болнице Петровац на Млави 

 

У 2009. години лабораторијску дијагностику у оквиру Опште болнице 
Петровац користило је укупно 33.382 лица (95,9% у односу на план), од тога 29.186 
амбулантних (95% у односу на план) и 4.196 стационарних лица (102,5% у односу 
на план) и сви су били осигураници РЗЗО.  

Укупан број прегледаних узорака у оквиру болничке здравствене заштите 
Опште болнице Петровац износи 74.791 (98,4% у односу на план), од тога 61.563 за 
амбулантне (104,3% у односу на план) и 13.228 за стационарне пацијенте (77,8% у 
односу на план).  

Хематолошких анализа у оквиру болничке здравствене заштите Опште 
болнице Петровац урађено је укупно 189.969 (96,7% у односу на план), и то 142.054 
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за амбулантне (94,5% у односу на план) и 47.915 за стационарне пацијенте (104% у 
односу на план). 

Биохемијских анализа у оквиру болничке здравствене заштите Опште 
болнице Петровац урађено је укупно 190.794 (104% од планираног), и то 132.376 за 
амбулантне (100,1% од планираног) и 58.418 за стационарне пацијенте (114,1% у 
односу на план). 

Анализа урина у оквиру болничке здравствене заштите Опште болнице 
Петровац урађено је укупно 52.810 (92,7% у односу на план), и то 42.599 за 
амбулантне (96,2% у односу на план) и 10.211 за стационарне пацијенте (80,6% у 
односу на план). 

Микробиолошких и паразитолошких анализа у оквиру болничке 
здравствене заштите Опште болнице Петровац урађено је укупно 1.253 (87,5% у 
односу на план), и то 1.238 амбулантних (86,8% у односу на план) и 15 
стационарних (250% од планираног). 

 
Лабораторијска дијагностика Опште болнице Пожаревац 

 

У 2009. години лабораторијску дијагностику у оквиру Опште болнице 
Пожаревац користило је укупно 39.585 лица (100,8% у односу на план), при чему је 
удео осигураника РЗЗО било 38.793 (102,1% у односу на план), од тога 
амбулантних 22.143 (103,8% у односу на план) и стационарних 16.650 лица (100% 
извршење плана).  

Укупан број прегледаних узорака у оквиру болничке здравствене заштите 
Опште болнице Пожаревац износи 105.228 (104,7% у односу на план), при чему је 
104.586 узорака било за осигурана лица РЗЗО (105,6% у односу на план), од тога 
34.547 за амбулантне (103,3% у односу на план) и 70.039 за стационарне пацијенте 
(106,8% у односу на план).  

Хематолошких анализа у оквиру болничке здравствене заштите Опште 
болнице Пожаревац урађено је укупно 268.881 (108,9% од планираног), од тога 
265.126 анализа за осигурана лица РЗЗО (109,5% у односу на план), и то 92.651 за 
амбулантне (115,8% од планираног) и 172.475 за стационарне пацијенте (106,4% у 
односу на план). 

Биохемијских анализа у оквиру болничке здравствене заштите Опште 
болнице Пожаревац урађено је укупно 300.102 (100,5% у односу на план), од тога 
293.628 анализа за осигурана лица РЗЗО (103,7% у односу на план), и то 95.343 за 
амбулантне (61,4% од планираног) и 198.285 за стационарне пацијенте (155,2% у 
односу на план). 

Анализа урина у оквиру болничке здравствене заштите Опште болнице 
Пожаревац урађено је укупно 82.064 (110,7% у односу на план), од тога 64.180 
анализа за осигурана лица РЗЗО (87,8% у односу на план), и то искључиво за 
стационарне пацијенте.  
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Патохистолошких анализа у оквиру болничке здравствене зашти Опште 
болнице Пожаревац урађено је укупно 4.360 (93,6% у односу на план), и то 1.213 
амбулантних (69,6% у односу на план) и 3.147 стационарних (107,9% у односу на 
план) и сви су били осигураници РЗЗО. 

 

Број операционих сала, операција и просечан број операција по лекару 

 

На територији Браничевског округа у оквиру две опште болнице постоји 
укупно 11 операционих сала, од тога 3 у Општој болници Петровац и 8 у Општој 
болници Пожаревац. У поменутим болницама операције ради укупно 46 лекара 
специјалиста, при чему 5 лекара ради у Општој болници Петровац и 41 лекар 
специјалиста ради операције у Општој болници Пожаревац.  

У 2009. години на територији Браничевског округа урађено је укупно 5.953 
операција (109,7% у односу на план), што представља 129 операција по једном 
лекару специјалисти. Извршеним операцијама обухваћено је 5.946 осигураних лица 
РЗЗО (109,6% у односу на план).  

У Општој болници Петровац урађено је 360 операција (90,7% од 
планираног), што представља 72 операција по једном лекару специјалисти. 
Извршеним операцијама обухваћено је 353 осигураних лица РЗЗО (88,9% у односу 
на план). 

У Општој болници Пожаревац урађено је 5.593 операција (111,2% у односу 
на план), што представља 136 операција по једном лекару специјалисти. Све 
операције извршене су осигураним лицима РЗЗО. 

 

Анализа обима и садржаја права на болничку здравствену заштиту неонатуса 

 

На територији Браничевског округа одељење неонатологије има само Општа 
болница Пожаревац. Поменуту службу са 34 постеље у 2009. години користило је 
укупно 1.297 новорођене деце (103,9% у односу на план), са остварених 6.860 дана 
боравка (107,9% од планираног). Просечна дужина боравка беба у служби 
неонатологије била је 5,3 дана. 

Анализа обима и садржаја права пратилаца лечених лица   

 

У 2009. години на нивоу Браничевског округа боравило је 1.270 пратилаца 
осигураних лица (92,8% у односу на план) и остварено је 4.189 дана боравка (91,1% 
од планираног). Просечна дужина боравка пратилаца осигураних лица била је 3,3 
дана. 

У Општој болници Пожаревац у 2009. години боравило је 1.155 пратилаца 
осигураних лица (95,4% у односу на план) и остварено је 3.700 дана боравка 
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пратилаца осигураних лица (93,2% у односу на план), са просечном дужином 
боравка од 3,2 дана. 

У Општој болници Петровац у 2009. години боравило је 115 пратилаца 
осигураних лица (72,8% у односу на план) и остварено је 489 дана боравка 
пратилаца осигураних лица (77% у односу на план), са просечном дужином 
боравка од 4,3 дана. 

 

Анализа обима и садржаја права у дневној болници   

 

На територији Браничевског округа организовану дневну болницу има 
Општа болница Пожаревац, у оквиру одељења педијатрије и психијатрије, са 
укупно 4 постеље у којима је у 2009. години лечено укупно 95 лица (79,8% у 
односу на план) и остварено 3.023 дана лечења (78,8% у односу на план) са 
просечном дужином лечења од 31,8 дана. 

 

Анализа обима и садржаја права на физикалну медицину и рехабилитацију 

 

Укупан број пацијената на територији Браничевског округа који су оквиру 
болничке здравствене заштите у 2009. години користили терапијске и 
рехабилитационе услуге био је 3.933 (89,5% у односу на план) и сви су 
осигураници РЗЗО, а укупан број остварених терапијских и рехабилитационих 
услуга износи 93.388 (96,1% у односу на план).  

У оквиру Опште болнице Пожаревац терапијске и рехабилитационе услуге 
користило је укупно 3.863 лица (89,4% у односу на план) и остварили су 92.982 
услуга (96% у односу на план). 

У оквиру Опште болнице Петровац терапијске и рехабилитационе услуге 
користило је укупно 70 лица (97,2% у односу на план) и остварили су 406 услуга 
(128,9% у односу на план). 

 

Рентген, ултразвучна, доплер, скенер и магнетна резонанца 

 

На нивоу Браничевског округа у оквиру болничке здравствене заштите 
рентген и ултразвучна дијагностика се раде у обе опште болнице (Петровац и 
Пожаревац), док се доплер и скенер дијагностика раде само у Општој болници 
Пожаревац. Магнетну резонанцу не ради ни једна поменута болница.  
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Рентген дијагностика 

 

У 2009. години на територији Браничевског округа рентген дијагностику у 
оквиру болничке здравствене заштите користило је укупно 26.102 лица (103,1% у 
односу на план), при чему је осигураника РЗЗО било 25.053 (101% у односу на 
план), од тога амбулантних 16.672 (100,7% у односу на план) и стационарних 8.381 
лица (101,6% у односу на план).  

Укупан број остварених услуга рентген дијагностике на нивоу округа у 
оквиру болничке здравствене заштите износи 26.635 (99,7% у односу на план), при 
чему је 25.586 услуга било за осигурана лица РЗЗО (98,4% у односу на план), од 
тога 16.672 за амбулантне (98,9% у односу на план) и 8.914 за стационарне 
пацијенте (97,5% од плана).  

 

Ултразвучна дијагностика 

 

У 2009. години на територији Браничевског округа ултразвучну 
дијагностику у оквиру болничке здравствене заштите користило је укупно 10.898 
лица (123,1% у односу на план), при чему је удео осигураника РЗЗО било 10.875 
(123,5% у односу на план), од тога амбулантних 6.869 (141% у односу на план) и 
стационарних 4.006 лица (101,7% у односу на план).  

Укупан број остварених услуга ултразвучне дијагностике на нивоу округа у 
оквиру болничке здравствене заштите износи 10.484 (105,6% у односу на план), 
при чему је 10.467 услуга било за осигурана лица РЗЗО (108,5% у односу на план), 
од тога 5.789 за амбулантне (118,9% у односу на план) и 4.678 за стационарне 
пацијенте (97,9% у односу на план).  

 
Доплер дијагностика 

 

У 2009. години на територији Браничевског округа у оквиру болничке 
здравствене заштите доплер је користило укупно 2.629 лица (118,3% у односу на 
план), при чему је осигураника РЗЗО било 2.618 (118,5% у односу на план), од тога 
амбулантних 2.021 (131,6% у односу на план) и стационарних 597 лица (88,6% у 
односу на план). Укупан број остварених доплер услуга на нивоу округа у оквиру 
болничке здравствене заштите био је једнак броју прегледаних корисника. 

 

Скенер дијагностика 

 

У 2009. години на територији Браничевског округа у оквиру болничке 
здравствене заштите скенер је користило укупно 2.586 лица (83,9% у односу на 
план), при чему је осигураника РЗЗО било 2.492 (85,6% у односу на план), од тога 
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амбулантних 1.770 (83,1% у односу на план) и стационарних 722 лица (92,1% у 
односу на план).  

Укупан број остварених скенер услуга на нивоу округа у оквиру болничке 
здравствене заштите износи 2.821 (82,7% у односу на план), при чему су 2.684 
услуге биле за осигурана лица РЗЗО (83% у односу на план), од тога 1.966 за 
амбулантне (82,2% у односу на план) и 718 за стационарне пацијенте (85,1% у 
односу на план).  

 

Анализа обима и садржаја права на дијагностичке услуге  

 

У 2009. години на нивоу Браничевског округа у оквиру болничке 
здравствене заштите дијагностичке услуге (ЕЕГ, ЕКГ, Холтер, ергометрију, стрес 
ехо, гастроскопију, колоноскопију, ректоскопију, спирометрију, бронхоскопију, 
плеуралну пункцију, лумбалну пункцију, цистоскопију) користило је укупно 39.510 
лица амбулантно (125% од планираног) и 38.979 лица стационарно (99,2% у односу 
на план), при чему је осигураних лица РЗЗО било 38.681 лица која су користили 
амбулантно дијагностичке услуге (124,9% од планираног) и 38.785 лица која су 
дијагностичке услуге користила стационарно (99,5% у односу на план).  

У оквиру Опште болнице Пожаревац дијагностичке услуге (ЕЕГ, ЕКГ, 
Холтер, ергометрију, стрес ехо, гастроскопију, колоноскопију, ректоскопију, 
спирометрију, бронхоскопију, плеуралну пункцију, цистоскопију) користило је 
укупно 36.947 лица амбулантно (124,6% од планираног) и 22.937 лица стационарно 
(101% у односу на план), при чему је осигураних лица РЗЗО било 36.127 лица која 
су користили амбулантно дијагностичке услуге (124,6% од планираног) и 22.743 
лица која су дијагностичке услуге користили стационарно (101,6% у односу на 
план).  

У 2009. години у оквиру Опште болнице Петровац дијагностичке услуге 
(ЕЕГ, ЕКГ, холтер, ергометрију, стрес ехо, гастроскопију, колоноскопију, 
ректоскопију, спирометрију, бронхоскопију, плеуралну пункцију, лумбалну 
пункцију) користило је укупно 2.563 лица амбулантно (130,5% од планираног) и 
16.042 лица стационарно (96,6% у односу на план). При томе сви стационарно 
лечени били су осигурана лица РЗЗО, од укупног броја амбулантних лица, 2.554 
били осигурано (130% у односу на план). 

 

Анализа обима и садржаја права на крв и продукте крви  

 

На нивоу Браничевског округа у 2009. години укупно је потрошено крви и 
компонената крви из сопственог обезбеђивања 1.604.075 мл (96,5% у односу на 
план), и набавком из других установа 22.935 мл (102,2% у односу на план). Сви 
корисници су били осигурана лица РЗЗО.  
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У оквиру Опште болнице Пожаревац у 2009. години укупно је потрошено 
крви и компонената крви из сопственог обезбеђивања 1.412.850 мл (94,8% у односу 
на план), и набавком из других установа 22.335 мл (104,7% у односу на план). Сви 
корисници су били осигурана лица РЗЗО.  

У оквиру Опште болнице Петровац у 2009. години укупно је потрошено 
крви и компонената крви из сопственог обезбеђивања 191.225 мл (111,5% у односу 
на план), и набавком из других установа 600 мл (54,5% од планираног). Сви 
корисници су били осигурана лица РЗЗО.  

 

Анализа обима и садржаја права на уградни материјал  

 

У 2009. години на нивоу Браничевског округа права на уградни материјал 
користило је укупно 6.378 лица (осам пута више од планираног) и извршено је исто 
толико уградних материјала, са укупном вредношћу од 39.859.670 динара (181,8% 
од планираног).  

У Општој болници Пожаревац 2009. године права на уградни материјал 
користило је укупно 6.312 лица (девет пута више од планираног) и количина 
уградног материјала која је извршена износи исто толико, са укупном вредношћу 
од 39.633.801 динара (183,4% од планираног). 

У Општој болници Петровац 2009. године права на уградни материјал 
користило је укупно 66 лица (60% у односу на план) и количина уградног 
материјала која је извршена износи исто толико, са укупном вредношћу од 225.869 
динара (74,9% од планираног). 

 

Санитетски и потрошни материјал за осигурана лица 

 

На нивоу Браничевског округа, у оквиру болничке здравствене заштите у 
2009. години за санитетски и потрошни материјал потрошено је за осигурана лица 
РЗЗО укупно 58.280.043 динара (104,8% у односу на план). 

На нивоу Опште болнице Петровац у 2009. години за санитетски и 
потрошни материјал потрошено је за осигурана лица РЗЗО укупно 12.713.249 
динара (95,8% у односу на план). 

На нивоу Опште болнице Пожаревац у 2009. години за санитетски и потрошни 
материјал потрошено је за осигурана лица РЗЗО укупно 45.566.794 динара (107,6% 
у односу на план). 
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ШУМАДИЈСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 
 
 
Стационарну здравствену заштиту у Шумадијском округу пружају: 
 

• Клинички центар Крагујевац 
• Општа болница Аранђеловац  
• Специјална болница за рехабилитацију "Буковичка Бања" Аранђеловац  

 
 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ  
 
 

 Према Уредби о плану мреже у Клиничком центру Крагујевац има 1118 
постеља, а у 2009. години коришћено је 1183 постеље, од чега 95 постеља 
интензивне неге, 190 постеља полуинтензивне неге и 898 постеља стандардне неге. 
Укупно је хоспитализовано 51.734 лица што чини 106,97% планираног, а код 
осигураних лица РЗЗО 110,33%. Забележено је 311.640 дана хоспитализације или 
96.64% планираног, са истим процентом извршења и за осигурана лица РЗЗО.  
 Посматрано на нивоу КЦ Крагујевац просечна дужина лечења износи 6,02 
дана, а за осигурана лица РЗЗО 6,07 дана, што је мање од планираних вредности. 
 Просечна заузетост постеља на нивоу КЦ Крагујевац је 72.17%, што је за 
2,52% планираног, а 71,70% за осигурана лица РЗЗО, што је на нивоу плана. 
 Просечна дужина лечења не одражава реалну просечну дужину лечења у КЦ 
Крагујевац јер се број пацијената и дана хоспитализације сабира према врстама 
неге, па долази до дуплирања броја пацијената, што директно утиче на просечну 
дужину лечења.  
 На нивоу Клиничког центра укупно је урађено 12.119 операција, a за 
осигурана лица РЗЗО 11.938. План операција је реализован са 109,06%, односно 
109.92% за осигуранике РЗЗО.  
 У оквиру Клинике за гинекологију и акушерство на одељењу неонатологије 
постоји 43 постеље које је користило 1982 новорођене деце (реализација 93,49%). 
Они су остварили 9154 дана боравка (103,33%).  
 Пратиоци лечених лица бележе се на: Клиници за педијатрију, Клиници за 
оториноларингологију и Центру за дечју хирургију. Укупан број пратилаца лечених 
на нивоу ове три клинике за осигурана лица РЗЗО износио је 1002 (97,57% 
планираног), који су остварили 5316 дана боравка (87,39%). 
 На нивоу КЦ урађено је за амбуланту 221.660 дијагностичких услуга, што 
представља извршење плана од 75,79%. За стационарне пацијенте урађено је 
159.113 дијагностичких услуга, са индексом реализације од 189,16%. 

Услуге лабораторијске дијагностике за осигурана лица РЗЗО је користило 
49.347 пацијената (98,23%), од којих 8760 амбулантних (97,27%) и 40.587 
стационарних (98,44%). Остварено је укупно 400.833 хематолошких анализа 
(80,77%), 1.107.810 биохемијских (96,83%), 29.712 анализа урина (81,33%), 71.236 
микробиолошких услуга (102,55%) и 70.822 патохистолошкe анализа (109,75%).   
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У области рендген дијагностике укупно је прегледано 62.951 пацијената, 
којима је пруженo 69.412 услуга. Број укупно прегледаних пацијената успешно је 
реализовао план (102.9%). За осигурана лица РЗЗО план је успешно реализован 
како за амбулантне (106.4%), тако и за стационарне пацијенте (105.1%). Укупан 
број пружених услуга бележи успешну реализацију плана (104.4%). План је 
успешно реализован за амбулантне пацијенте лица осигураних код РЗЗО (103.8%) и 
за стационарне пацијенте (105.8%). 

Ултразвучна дијагностика – укупно је прегледано 27.056 пацијената, а 
реализованао је 29.259 услуга. Укупан број прегледаних пацијената има извршење 
плана од 112.4%. Код осигураних лица РЗЗО план је успешно рализован и код 
амбулантних (120.9%) и стационарних пацијената (103.6%). Укупан број 
реализованих услуга такође бележи успешну реализацију плана са индексом 
извршења од 108.8%. Код амбулантних пацијената индекс извршења је 120.4%, а 
код стационарних пацијената 104.9%. 
 У области доплер дијагностике за 10.542 амбулантних пацијената пружено 
је 13.294 услуга (92,04% од планираног). Када је реч о стационарним пацијентима 
за њих 5892 пружено је 7025 услуга (85,75% планираног броја). 
 У области скенер дијагностике за 2687 амбулантних пацијената пружено је 
2687 услуга (79,05% од планираног). Када је реч о стационарним пацијентима за 
њих 7161 пружена је 7161 услуга (69,94% планираног броја). 
 На магнетној резонанци прегледано је 459 амбулантних пацијената и план је 
реализован са индексом извршења од 98,5%, док је код стационарних пацијената 
(2218) индекс реализације 119,06%. 
 На нивоу КЦ дефинисано је 64 постеља за рад дневних болница. 
Посматрано на нивоу КЦ  дневне болнице реализовале су план лечених лица са 
103,69%, а план дана- епизода лечења са 93,55%.  
 Просечна дужина лечења у дневним болницама се креће од 1.0 дана у 
ургентном центру до 24,13 дана у психијагријској дневној болници, док просечна 
дужина лечења у дневним болницама на нивоу КЦ износи 4,16 дана. 

Укупан број пацијената осигураника РЗЗО који су били на терапији у 
служби физикалне медицине и рехабилитације износио је 10.698, од чега 9967 
амбулантних са извршењем од 95,9% и 771 стационарних (извршење је 65,15%). 
Укупно је реализовано 625.917 терапијских и рехабилитационих услуга, од чега 
499.027 за амбулантне пацијенте са извршењем од 114,67% и 123.890 за 
стационарне, чије је извршење износило 177,62%. 
 Укупно је за набавку уградног материјала у Клиничком центру Крагујевац 
потрошено 138.818.702 динара, што је 109,05% планираног. 
 За санитетски и медицински потрошни материјал је утрошено 472.804.387 
динара, што је 160,77% у односу на планирана средства. 
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ОПШТА БОЛНИЦА АРАНЂЕЛОВАЦ 
 
 

 Према Уредби о Плану мреже Општа болница Аранђеловац располаже са 
142 постеље, које су и биле коришћене. У 2009. години хоспитализовано је 5667 
лица, која су забележила 30.434 дана хоспитализације, што представља остварење 
од 103,3% односно 105,24%. 
 Просечна дужина лечења износила је 5,37 дана што је иако за 0,1 дана више 
од планираног, веома добра вредност за овај тип установе. Највећа просечна 
дужина лечења забележена је на интерном - 6,05 дана, а најмања на педијатрији - 
3,83 дана. Заузетост постеља кретала се од 35,48% на педијатрији до 74,85% на 
хирургији са просечном вредношћу на нивоу установе од 58,72%, што је иако више 
од планиране заузетости (55,79%) и даље изузетно ниска вредност. 
 На хируршким одељењима Опште болнице Аранђеловац 8 лекара у 13 
хируршких сала извршили су  за осигуранике РЗЗО 1113 операција (110,86% 
планираног броја) односно 139,13 операција по лекару.  

Услуге лабораторијске дијагностике за осигурана лица РЗЗО је користило 
51.026 пацијената (112,79%), од којих 37.036 амбулантних (111,89%) и 13.990 
стационарних (113,56%). Остварено је укупно 270.367 хематолошких анализа 
(126,1%), 217.087 биохемијских (129,02%), 28.127 анализа урина (135,88%) и 
153.015 микробиолошких услуга (106,36%).   
 Дијагностичке услуге су реализоване у обиму већем од планираног - 2550 
услуга што чини 118,6% од планираног броја. 
 У оквиру рендген дијагностике услуге је користило 10.770 амбулантних 
пацијента. Пружено је 12.663 услуга за осигурана лица (82,59% од планираног 
броја). Што се тиче стационара, за 2158 пацијената пружено је 2173 услуге 
(107,04%).  
 Услуга ултразвучне дијагностике за амбулантне пацијенте пружено је 5795 
(119,44% планираног броја) за 4160 пацијената. За пацијенте у стационару (752 
пацијената) пружено је 933 ултразвучних прегледа (146,47%). 
 У области доплер дијагностике за 790 амбулантних пацијената пружено је 
859 услуга (268,44% од планираног, што указује на лоше планирање). Када је реч о 
стационарним пацијентима за њих 212 пружено је 253 услуге (превисоких 210,83% 
планираног броја). 
 У Општој болници Аранђеловац дневна болница је организована на 
педијатрији, гинекологији, хирургији, интензивној нези и интерном са укупно 10 
постеља-места. У њима је лечено 560 осигураних лица РЗЗО (96,05% од 
планираног броја). Остварено је 560 дана-епизода лечења (96,05% од планираног), 
са просечном дужином од 1 дана, колико је и било планирано, па се може 
закључити да је план остварен. 
 У породилишту Опште болнице Аранђеловац, нема посебних 
неонатолошких постеља. Рођено је 518 деце осигураних лица што је 99,62% од 
планираног. Они су остварили 2371 дана болничког лежања или 101,76% од 
планираног. 
 У болници бораве и мајке пратиље уз болесну децу, и за њих је обезбеђено 
12 постеља. У 2008. години укупно је било 311 пратилаца осигураних лица, 
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односно 142,66% од плана. Они су остварили 1361 дана боравка у болници (или 
171,63%). 
 Укупни уградни материјал који је употребљен у Општој болници 
Аранђеловац је 451, што је 120,27% од планираног. Укупно је за набавку уградног 
материјала потрошено 7.190.043 динара, што је 203,95% планираног. 
 За санитетски и медицински потрошни материјал је утрошено 19.956.390 
динара, што је 153,66% у односу на планирана средства. 
 
 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ  
"БУКОВИЧКА БАЊА" АРАНЂЕЛОВАЦ 

 
 Према Уредби о Плану мреже Специјална болница за рехабилитацију 
Аранђеловац располаже са 90 постеља, док је за потребе осигураника РЗЗО било 
коришћено 100 постеља. У 2009. години хоспитализовано је 1411 лица, од тога 
1032 осигураника РЗЗО, што представља остварење од 81,23% односно 75,27%. 
Забележено је 21.638 дана хоспитализације, од чега 17.832 за осигурана лица РЗЗО, 
што представља остварење од 82,74% односно 71,15%. 
 Просечна дужина лечења износила за осигурана лица РЗЗО износила је 
17,28 дана што је за 1 дан мање од планираног. Заузетост постеља на нивоу 
установе износила је 48,85%, што је за скоро 20% мање од планиране заузетости 
(68,66%). 

Услуге лабораторијске дијагностике за осигурана лица РЗЗО је користило 
2730 и то искључиво амбулантних пацијената (112,79%). Остварено је укупно 2104 
хематолошке анализе (177,55%), 20.829 биохемијских (90,01%) и 34.989 анализа 
урина (175,78%).   
 У болници бораве и мајке пратиље уз болесну децу, и за њих је обезбеђено 
20 постеља. У 2009. години укупно је било 422 пратиоца осигураних лица, односно 
111,94% од плана. Они су остварили 6217 дана боравка у болници (или 106,4%). 

Укупан број пацијената осигураника РЗЗО који су били на терапији у 
служби физикалне медицине и рехабилитације износио је 3176, од чега 2554 
амбулантних са извршењем од 83,22% и 622 стационарних (извршење је 54,8%). 
Укупно је реализовано 308.422 терапијских и рехабилитационих услуга, од чега 
265.411 за амбулантне пацијенте са извршењем од 111,02% и 43.011 за 
стационарне, чије је извршење износило 44,59%. 
 За санитетски и медицински потрошни материјал је утрошено 865.043 
динара, што је 58,53% у односу на планирана средства. 
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 ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ  
 
 

Стационарна здравствена заштита на територији Поморавског управног округа 
у 2009. години пружала се у: 

- Две опште болнице: у Ћуприји и Јагодини 
- Једној општој болници у оквиру Здравственог центра Параћин и 
- Два интернистичка стационара при домовима здравља Деспотовац и 

Свилајнац 
 
 

ОПШТА БОЛНИЦА ЋУПРИЈА 
 
 

Општа болница Ћуприја са 469 болничких постеља, подељених у 
интернистички и хируршки сектор, гинекологију и акушерство, психијатрију, 
педијатрију, продужено лечење и нуклеарну медицину, је у 2009. години у 26 
организационих јединица лечила 17.425 болесника, што је 104% од плана за 2009. 
годину (16.980 осигураника или 104% од плана) и остварила 130.701 б.о. дан што је 
реализација плана 96% (128.566 б.о. дана за осигуранике РЗЗО или 96% од плана), 
што је успешна реализација плана. Све делатности имају задовољавајућу 
реализацију броја лечених и броја б.о. дана, а већина и преко 100% (како за 
осигуранике, тако и укупно) осим нуклеарне медицине, на којој је лечено 73.6% 
осигураника од планираног броја и који су остварили 84% планираног броја б.о. 
дана.  

ОБ Ћуприја има 917 запослених. У односу на важеће нормативе, болници 
недостаје 12 лекара, 52 медицинске сестре-техничара, 3 фармацеута-биохемичара и 
1 технички радник, док је више запослено 2 здравствена сарадника и 28 
административних радника.  

Просечан број пацијената лечених по специјалисти је 147, што је испод 
норматива Правилника код готово свих служби осим код инфективних болести, 
неурологије и урологије, где је просек већи од норматива.  

Просечна дневна заузетост постеља планирана је у односу на 79,4% а 
реализована је 76,4% (за осигурана лица 75,1%). Нерационалну заузетост имају 
гастроентерологија 66,2%, неурологија 66,5%, интензивна нега 55%, дечија 
хирургија 43%, пластична хирургија 65%, опекотине 47,3%, ОРЛ 40,6%, док веома 
високу заузетост има ендокринологија 102% (користи постеље гастроентерологије), 
урологија 97% и продужено лечење и нега 119,8%.  

Планирана дужина лечења је 8,06 дана а реализована 7,5 дана. За осигурана 
лица планирана дужина лечења је 8,1 дана а реализована 7,6 дана. 

У 2009. години хируршке гране су у 12 операционих сала обавиле укупно 8.909 
операција за 7.298 лица, што је успешна реализација плана операција од 108,6%. За 
осигуранике реализовано је 8.874 операција или 108.9% од плана. Недовољну 
реализацију планираног броја операција имају ортопедија 84% и ОРЛ 87,5%, док је 
код осталих области реализација успешна и у складу са планом, а код опште и 
пластичне хирургије реализација је и знатно изнад плана (125% односно 137%).  
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Просечан број операција по хирургу је 182, највише на пластичној хирургији 
704 а најмање на неурохирургији 55,5.  

Коришћење неонатолошких капацитета од 14 постеља је планирано са 393 
новорођенчади и 2.192 дана боравка, а реализовано са 416 новорођене деце или 
106% и 2.304 дана боравка или 105%. За осигуранике матичне филијале 
реализовано је 105% планиране новорођене деце, што је успешна реализација.  

Током 2009. године било је 886 пратилаца лечених лица (118% од плана) са 
3.448 дана боравка или 106% од плана. 

У 30 организационих јединица за амбулантне пацијенте укупно је обављено 
176.447 специјалистичка прегледа, што је у односу на план успешна реализација од 
106,9%. Задовољавајућу реализацију специјалистичких прегледа имају: 

- неурологија 82,8% (због одсуства лекара и заказивања прегледа) 
- општа хирургија 88% 
- неурохирургија 85,9% и 
- нуклеарна медицина 86,6%. 
Високу реализацију која знатније одступа од плана специјалистичких прегледа 

има пријемно са  ургентном медицином 155% (јер је хитна помоћ остала у склопу 
болнице до краја године), гинекологија 161% (почело са радом генетичко 
саветовалиште), психијатрија 120,3%, пластична хирургија 127,3%, тако да је 
требало урадити корекцију плана ових услуга.  

У 24 организационе јединице за лежеће пацијенте укупно је реализовано 130 
консултативних прегледа или 106,9% од плана. Сви прегледи пружени су 
осигураним лицима РЗЗО. 

Просечан број прегледа по специјалисти на нивоу болнице је 1635, при чему од 
стандарда највише одступа дерматовенерологија 4.037 прегледа по специјалисти и 
гинекологија и акушерство са 201 прегледом.  

Реализовано је 48.801 дијагностичких услуга или 74,9% од плана за амбулантне 
и 7.830 услуга или 122% од плана за стационарне пацијенте. Од 65 врста услуга 
готово 99% се обавља за осигурана лица. Реализација услуга за осигуранике је 
76,4% за амбулантне и 121,6% за стационарне пацијенте. Ово указује да је план 
услуга за стационарне пацијенте потребно изкориговати.  

Услуге лабораторијске дијагностике користило је укупно 63.557 пацијената или 
98% од плана, и то 32.157 амбулантних са реализацијом 121% и 30.788 
стационарних или 80% од плана. Прегледано је 1.197.070 узорака или 104% од 
плана. Пружено је 530.370 хематолошких анализа што је 102% планираног броја за 
2009. годину, биохемијских 513.905 или 104% планираног броја, прегледа урина 
140.915 или 106% од плана, специфичних анализа 11.880 или 105% и 34.115 
патохистолошких анализа или 101% од плана. Све врсте анализа имају успешну 
реализацију код амбулантних пацијената која је и 10-30% изнад плана, док је код 
стационарних пацијената задовољавајућа реализација хематолошких анализа 89%, 
биохемијских 87% и специфичних анализа 70% од плана а успешно су реализовани 
прегледи урина и патохистолошке анализе.  

Рентген дијагностику користило је укупно 20.174 пацијената, што је 112% од 
плана и извршено је 29.831 услуга или 103,3% планираног броја. Реализовано је 
118,4% планираног броја и 110,8% планираног броја услуга за осигуране 
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амбулантне пацијенте и 96,7% планираног броја и 79,4% планираног броја услуга 
за осигуране стационарне пацијенте.  

Ултразвучна дијагностика реализовала је укупно 23.085 услуга или 120,9%  
планираног броја услуга за исти број пацијената. Обим извршења броја услуга и 
пацијената за амбулантне пацијенте је 125% а за стационарне пацијенте 96,9% 
планираног броја.  

На Доплеру је прегледано 1.929 пацијената (ИД = 76%), због дужег квара 
апарата, од чега је реализација за амбулантне пацијенте 64,8% а за стационарне 
пацијенте 102,6% планираног броја за 2009. годину. 

На скенеру је прегледано 5.174 пацијената и пружено 5.687 услуга (ИД = 
107,3%). Остварења пружених услуга за амбулантне пацијенте је 105,8% а за 
стационарне пацијенте 110%.  

У ОБ Ћуприја остварено је 5.948 или 72,9% планираног броја терапијских 
услуга за амбулантне пацијенте, што је задовољавајућа реализација и 10.847 или 
131,5% планираног броја услуга за стационарне пацијенте. Реализација терапијских 
услуга за амбулантне пацијенте других филијала је 334% и за стационарне 124% 
планираног броја за 2009. годину. 

У дневној болници лечено је 3.847 лица (ИД = 118%), од чега 3.785 осигураника 
(ИД = 117,9%) у оквиру укупно 5.524 епизоде лечења од чега је 5.462 за осигурана 
лица (ИД = 70,9%). Планирана је просечна дужина лечења од 2,4 дана а  остварена 
од 1,4 дана. Због смањене просечне дужине лечења, смањена је и реализација броја 
дана лечења. Неуспешну реализацију има психијатријска дневна болница у оквиру 
које је лечено 27% планираног броја лица и остварено 31,5% планираног броја дана 
лечења.   

Физикална медицина и рехабилитација имала је 10.092 пацијената што је 
104,7% од планираног броја и то 9.307 амбулантних (ИД = 105%) и 785 
стационарних (ИД = 97,4%). Од укупног броја лица, 9.879 је осигураника (ИД = 
105%).  

Укупно је пружено 143.156 терапијских услуга (ИД = 110,5%), од чега је 
реализација плана за амбулантне пацијенте 106,3% а за стационарне 117,4%.  

ОБ Ћуприја у 2008. години обезбеђивала је крв и деривате крви само за 
осигуранике матичне филијале РЗЗО. Из сопственог обезбеђења утрошак целе крви 
реализован је са 77,2% од плана а компоненти крви 55,6% од плана. Из других 
установа набавка целе крви реализована је 232% планиране а компонената 115,2% 
планиране набавке.  

У ОБ Ћуприја право на уградни материјал остварило је 111,4% планираног 
броја лица, којима је уграђено 98,5% планиране количине уградног материјала и 
утрошено 102,4% планираних средстава.   

За санитетски и потрошни материјал за осигуранике РЗЗО у ОБ Ћуприја 
утрошено је укупно 89.540.137,00 динара што је 108% планиране годишње  
вредности.  
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ОПШТА БОЛНИЦА ЈАГОДИНА 
 
 

Општа болница Јагодина располаже са 270 болничких постеља, од чега је 15 
постеља или 5,5% у интензивној нези а 26 постеља или 10% у полуинтензивној 
нези и 229 постеља или 84,5% у стандардној нези. У 2009. години у 11 
организационих јединица лечено је 12.183 болесника  (ИД = 109,7%), који су 
остварили 83.755 болничких дана (ИД = 108,5%). Сви лечени болесници су били 
осигураници РЗЗО. Сва одељења имају успешну реализацију броја болесника и б.о. 
дана, али је значајно већа реализација на неурологији, ортопедији, на дечијем и 
грудном одељењу. Реализована просечна дневна заузетост постеља је 85%, што је 
више од планираних 78,4%. Нерационалну заузетост има једино акушерство 
(64,6%). Планирана просечна дужина лечења је 7 дана а остварена 6,9 дана. 

Болничку здравствену заштиту пружало је 536 уговорених радника. У односу на 
важеће нормативе, ОБ Јагодина недостају 4 лекара, 1 фармацеут, 6 медицинских 
сестара-техничара и 1 сарадник. 

У ОБ Јагодина у 5 операционих сала обављено је 2.168 операција (ИД = 109,8%) 
за 1.935 лица, углавном осигураника, односно 114 операција по хирургу.  

 На 24 постеље на неонатологији лечено је 854 новорођене деце (ИД = 97,04%), 
која су остварила 4.323 дана лечења (ИД = 96,1%).  

На дечијем одељењу боравило је 478 пратилаца лечених лица (ИД = 95,6%) који 
су боравили 2.920 дана (ИД = 97,3%).  

С обзиром да је у ОБ Јагодина примљено/отпуштено 11.821 пацијената, један 
специјалиста је у просеку примио/отпустио 158 пацијената, што је мање од 
прописаног броја у већини области медицине. 

У оквиру 21 организационе јединице ОБ Јагодина амбулантним пацијентима 
пружено је 156.313 специјалистичких прегледа. Реализација прегледа значајније 
одступа од плана (реализација је изнад 110%) на: 

- дечијем одељењу са реализацијом прегледа од 144,7%; 
- гинекологији са реализацијом прегледа од 126,7%  

Ова велика одступања извршења могу се објаснити неадекватним планирањем. 
У оквиру 15 организационих јединица ОБ Јагодина стационарним пацијентима 

пружено је 11.108 прегледа (ИД = 108,2%). Од плана највише одступа реализација 
прегледа дечије психијатрије (ИД = 130%).  

Просечан број извршених прегледа по специјалисти у ОБ Јагодина је 2.232 што 
је више од Правилнико прописаног стандарда. Мањи просек од Правилника имају 
гинекологија и акушерство, општа хирургија, неурологија и педијатрија а просек 
осталих области је изнад Правилника. Треба напоменути да се организационо у 
болници налазе и оне специјалистичке службе које немају опредељене постеље 
(дерматологија, ОРЛ, офталмологија, онкологија, дечија неурологија и 
психијатрија), као и да интерна медицина има уже специјалистичке амбуланте 
(кардиологију, ендокринологију, гастроентерологију, нефрологију), док је 
стационарни део ове службе јединствен. 

У 2009. години за 46.901 лабораторијског пацијента (сва осигурана лица и ИД = 
88,5%), и то 12.345 амбулантних  (ИД = 94,9%) и 34.556 стационарних (ИД = 
86,4%) прегледано је 166.347 узорака (ИД = 133,8%). Реализовано је 64.437 
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хематолошких анализа (ИД = 92,2%), 333.565 биохемијских анализа (ИД = 117,6%), 
44.650 специфичних анализа (ИД = 152,9%), 17.753 прегледа урина (ИД = 94,2%), 
148.858 микробиолошких анализа (ИД = 131%), 10.188 патохистолошких анализа 
(ИД = 126,1%), 1.579 цитогенетских анализа (ИД = 121,8%) и 41.146 
трансфузиолошких анализа (ИД = 105,9%).  

У ОБ Јагодина пружено је 36.313 дијагностичких услуга за амбулантне (ИД = 
104,6%) и 33.115 дијагностичких услуга за стационарне пацијенте (ИД = 107,9%). 
Већа одступања од плана има реализација дијагностичких услуга код стационарних 
пацијената на гинекологији (ИД = 120,5%), интерној медицини (ИД = 120,6%), на 
урологији (ИД = 142,7%) и неурологији (ИД = 132,5%).  

У 2009. години рентген дијагностику остварило је укупно 21.095 пацијената 
(ИД = 126,3%) од чега је обим реализације за амбулантне пацијенте 188% а за 
стационарне 114,2%. Пружено је 33.948 услуга рентген дијагностике (ИД = 
174,5%). 

Ултразвуком је прегледано 14.225 лица (ИД = 144,8%) и пружен исти број 
услуга. Реализација планираних услуга за амбулантне пацијенте је 103% а за 
стационарне 188%.  

На Доплеру је прегледано 229 стационарних пацијената, што је реализација 
плана од 91,6%. 

У ОБ Јагодина пружено је 19.523 терапијске услуге за амбулантне пацијенте 
(ИД = 100,1%) и 33.427 терапијске услуге за стационарне пацијенте (ИД = 119%). У 
односу на организационе јединице, реализација терапијских услуга значајније 
одступа једино на пнеумофтизиологији (ИД = 134,7%).  

У ОБ Јагодина раде психијатријска и онколошка дневна болница са укупно 54 
места. У њима је током 2009. године лечено укупно 1.138 лица (сви су осигураници 
матичне филијале) што је 133,8% планираног броја у оквиру 9.871 епизода лечења 
(ИД = 94,5%). Остварена је просечна дужина лечења од 8,7 дана односно 23,6 дана 
у психијатријској и 1,8 дана у онколошкој дневној болници.  

ОБ Јагодина обезбеђивала је крв и деривате крви само за осигуранике РЗЗО 
матичне филијале. Из сопственог обезбеђивања утрошак целе крви реализован је са 
53,5% а компоненте крви са 62,2% од планираних количина за 2009. годину. Из 
других установа планирана је набавка еритроцита и тромбоцита и утрошено 107,9% 
планираних количина.  

План утрошка средстава за сав уградни материјал реализован је са 77%. 
Санитетски и медицински материјал утрошен је у вредности од 62.418.414 

динара, што је 135,5% планиране вредности за 2009. годину.   
 

 
 

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН  
 
 

Општа болница у саставу Здравственог центра Параћин има 171 болничку 
постељу (17 постеља или 9,3% укупног броја у интензивној нези, 38 или 21,6% у 
полуинтензивној нези и 116 стандардних постеља или 69% укупног броја постеља).   
У 2009. години у њој је лечено укупно 6.827 болесника осигураника РЗЗО (ИД = 
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94,5%), који су остварили 42.073 болничких дана (ИД = 100,9%). Недовољну 
реализацију планираног броја болесника и болничких дана има интерно одељење 
84,5% односно 75,9%. На одељењу продужене неге реализација планираног броја 
болесника је 256% а остварених болничких дана 374,5%, због његовог 
неадекватног планирања.  

На нивоу болнице, 1 специјалиста је лечио у просеку 131 болесника, што је 
мање од Правилником прописаног стандарда. Значајно мањи број пријема/отпуста 
било је на интерној медицини и хирургији а значајно већи на ортопедији и 
педијатрији.  

Остварена је просечна дужина лечења од 6,2 дана и просечна дневна заузетост 
од 67,4%.  

У односу на важеће нормативе, ОБ Параћин недостају 1 доктор медицине, 25 
медицинских сестара-техничара, 2 административна радника и 4 техничка радника. 

У 2009. години хируршке гране су обавиле 2.537 операција за 1.888 лица што је 
успешна реализација операција (ИД = 102,7%) и оперисаних пацијената (ИД = 
107,3%). Све операције су извршене за осигуранике РЗЗО. 

Одељење неонатологије у породилишту ОБ Параћин има 13 постеља. У  2009. 
години рођено је 532 деце, што је остварење планираног у потпуности (ИД = 
95,8%). Новорођена деца су боравила у породилишту 3.115 дана (ИД = 115%). 

Постеље намењене пратиоцима лечених лица користило је 549 пратилаца (ИД = 
100,7%), који су у ОБ Параћин боравили 1.620 дана (ИД = 83,7%).  

У 14 организационих јединица ОБ Параћин обављено је 100.251 
специјалистички преглед (ИД = 99,4%). Недовољну реализацију прегледа у односу 
на план имају офталмологија (ИД = 79,3%) и трансфузија (ИД = 80,1%). 

У 12 организационих јединица обављено је 3.572 специјалистичких прегледа 
(ИД = 91,8%) за лежеће пацијенте.  

Специјалиста је у просеку обавио 1.997 специјалистичких прегледа.  
У 2009. години реализовано је 18.036 дијагностичких услуга за амбулантне (ИД 

= 104,9%) и 14.811 дијагностичких услуга за стационарне пацијенте (ИД = 70,9%). 
Реализација ових услуга по службама је веома различита (и поред ревизије плана 
после полугодишњег извршења) и креће се од 0 до 210%, тако да би ове услуге 
било неопходно боље планирати.  

У оквиру лабораторијске дијагностике у 2009. години за 89.498 пацијената (ИД 
= 103,5%) и то 62.056 амбулантних (ИД = 107,2%) и 27.106 стационарних (ИД = 
98,3%) прегледано је 572.934 узорака (ИД = 106,7%) од чега је 412.037 за 
амбулантне (ИД = 104,8%) и 157.579 за стационарне кориснике (ИД = 113,6%). 
Реализација плана је успешна и у односу на врсту лабораторијских анализа. 

У 2009. години рентген дијагностику остварило је 10.638 пацијената (ИД = 
100,8%), при чему је пружено 11.003 услуга (ИД = 83,9%).   

Ултразвучна дијагностика је реализовала укупно 9.250 услуга (ИД = 119%) за 
9.250 пацијената (ИД = 98,6%), при чему је реализација за амбулантне пацијенте 
108,9% плана а за стационарне 74,4%. Недовољна реализација рентген и 
ултразвучних дијагностичких услуга је последица недостатка лекара, јер је болница 
у овој служби 2009. године имала само 1 специјалисту. 

У ОБ Параћин пружено је 27.847 терапијских услуга за амбулантне (ИД = 
99,9%) и 12.401 терапијских услуга за стационарне пацијенте (ИД = 147%). Највећа 
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одступања од плана има реализација терапијских услуга за стационарне пацијенте 
на интерној медицини 78,7% планираног броја и реализација терапијских услуга за 
амбулантне пацијенте 30,9% и за стационарне пацијенте 257,6% од плана на  
пнеумофтизиологији.  

У ОБ Параћин за лечење кроз рад дневне болнице опредељено је 40 
постеља/места. Лечено је 1.648 лица (ИД = 105,6%), који су реализовали 7.705  дана 
лечења (ИД = 75,6%) са просечном дужином лечења од 4,7 (а планирано 6,6 дана). 

ОБ Параћин је у 2009. години обезбеђујући крв и деривате крви само за 
осигуранике РЗЗО, из сопственог обезбеђења утрошак целе крви реализовала је са 
59,7% а компонената крви 98% од планиране количине. Из других установа 
планирана набавка целе крви реализована је са 148% а компонената крви са 
154,4%.  

План утрошка средстава за сав уградни материјал реализован је са 107%. 
Санитетски и медицински материјал утрошен је 124,7% од планиране вредности 

за 2009. годину. У складу са планом реализован је само потрошни материјал, а 
остале врсте материјала реализоване су изнад плана.  

 
 

СТАЦИОНАР ДОМА ЗДРАВЉА ДЕСПОТОВАЦ  
 
 

Стационар у саставу дома здравља Деспотовац има 10 интернистичких 
постеља. У њему је лечено 383 болесника (ИД = 85,1%) и остварено 3.355 
болесничка дана (ИД = 102%). Реализована просечна дневна заузетост постеља је 
92% а просечна дужина лечења 8,8 дана.  

У дневној болници лечено је 890 пацијената (ИД = 121%) и остварено 1.834 
дана лечења (ИД = 125,6%) са просечном дужином лечења 2,1 дан.  

У односу на прописане кадровске нормативе, запослено је 6 медицинских 
сестара/техничара више од Правилником прописаног стандарда.  

Лабораторија дома здравља је за пацијенте стационара реализовала 6.088 
хематолошких анализа, 6.059 биохемијских анализа и 1.152 прегледа урина (ИД = 
73%). 

Специјалистички прегледи се обављају у специјалистичкој интернистичкој 
служби дома здравља (у примарној здравственој заштити) а не у стационарном 
делу.  

Дијагностичке услуге за стационарне пацијенте се спроводе на нивоу 
примарне здравствене заштите. Све терапијске услуге пружене стационарним 
пацијентима, због природе болести и карактеристика болничког третмана, улазе у 
цену болничког дана.  

Услуге рентген и ултразвучне дијагностике се пружају у оквиру примарне 
здравствене заштите и најчешће пре хоспитализације, па се одвојена евиденција 
обављања ових услуга за стационарне пацијенте не води.  

Утрошак санитетског материјала и медицинских средстава стационара не 
евидентира се посебно, већ јединствено на нивоу дома здравља као целине. 
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СТАЦИОНАР ДОМА ЗДРАВЉА СВИЛАЈНАЦ  
 
 

Стационар при дому здравља Свилајнац располаже са 10 интернистичких 
постеља. У 2009. години хоспитализовано је 339 болесника (ИД = 104,3%), који су 
остварили 3.169 болесничких дана (ИД = 93,7%). У односу на планиране 
вредности, остварени су краћа просечна дужина лечења (9,4 у односу на 
планираних 10,4 дана, што је дуже од препоручених 8,5 дана за стационар са овом 
врстом постеља) и мања дневна просечна заузетост постеља (остварених 86,8 % у 
односу на планирану од 92,8%).  

У односу на препоручене кадровске нормативе, у стационару Дома здравља 
Свилајнац раде 3 медицинске сестре- техничара више од прописаних норматива. 

У стационару је реализовано 90 консултативних прегледа (ИД = 90%) и 6 
интервенција (ИД = 120%).  

Дијагностичке услуге се раде у оквиру примарне здравствене заштите, а све 
терапијске услуге које се пружају улазе у цену болничког дана.  

  Лабораторија дома здравља је за 407 пацијената стационара реализовала 
4.748 хематолошких анализа, 4.305 биохемијских, 678 прегледа урина и 27 осталих 
анализа (ИД = 95%).  

Рентген и ултразвучна дијагностика за пацијенте стационара дома здравља 
Свилајнац раде се у оквиру примарне здравствене заштите. За њих је урађено 290 
рентгенских и 44 ултразвучна прегледа, што је на нивоу планираног.   

Утрошак санитетског материјала и медицинских средстава стационара  
евидентира се јединствено на нивоу дома здравља као целине, заједно са утрошком 
на нивоу примарне здравствене заштите.  
 
 
БОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 
 
 
Секундарна здравствена заштита на подручју Борског округа у току 2009. године 
остваривала се у:  

- Општој болници Бор 
- Општој болници Кладово  
- Општој болници Мајданпек 
- Општој болници Неготин 

 
 
ОПШТА БОЛНИЦА БОР 
 

Општа болница Бор План рада за 2009. године реализовала је са укупно 310 
постеља са просечном заузетошћу у години од 63,0% и просечном дужином лечења 
од 9,16 дана (план 8,8). Извршење броја исписаних пацијената је са 95,43% а дана 
лечења од 99,32% у односу на планирани обим.  
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− Специјалистички прегледи за амбулантне пацијенте извршени су 
успешно (105,6%), а интервенције неуспешно (40,6%). Учешће осигураника 
РЗЗО је 98,2%  за прегледе, а 100% за интервенције. Консултативни 
прегледи  за стационарне пацијенте остварени су укупно успешно ( 99,8%), 
као и интервенције (87,7%). Сви пацијенти су осигураници РЗЗО.  

Напомена: Због лошег евидентирања услуга у 2008. години и план за 2009. је 
направљен нереално, па дата извршења не приказују стварно стање, односно 
удео извршења je у складу са препознатим потребама током извештајног 
периода. 

Пратећи исписани број пацијената по специјалисти, као и број 
специјалистичких прегледа по једном лекару, може се закључити да је 
уопштенео, број извршиоца мањи од броја потребног у односу на мере 
извршења. Изузетакје код пружања здравствене заштите у хирургији, где је број 
извршиоца већи, а сходно начину приказивања укупног броја извршиоца где су 
приказани и лекари специјалисти анестезиологије са реаниматологијом који 
пружају своје услуге свим хируршким гранама медицине а не само општој 
хирургији, као и  у гинекологији и акушерству. У оквиру ових наведених 
служби број извршиоца је већи за једног извршиоца у односу а прописани број 
специјалиста одговарајуће гране медицине, што одговара и нормираним 
потребама исказаним кроз кадровску структуру. Напомена: Мере извршења су 
приказане у односу на број специјалистичких прегледа осигураних лица, а не 
укупног броја прегледа. 

− Број пацијената у лабораторијској дијагностици:  88.509 (108,5%). 
План је успешно остварен и за амбулантне и за стационарне пацијенте. 
Учешће амбулантних пацијената у укупном броју пацијената је 65,8%. Број 
прегледаних узорака: извршење укупно успешно (119,7%). Извршење за 
амбулантне пацијенте је 125,5%, а за стационарне 114,6%. Учешће 
прегледаних узорака за амбулантне пацијенте у укупном броју је 65,6%. 
Број анализа: извршење је успешно ( 96,6%) Извршење за амбулантне 
пацијенте у односу на план је неуспешно ( 86,9%), а успешно за стационарне 
(125,1%). Учешће амбулантних пацијената у укупном броју је 62,3%. 
Напомена: Приказан је и рад токсиколошке лабораторије који није 
планиран, због чега се и не коментарише. 

− У 7 операционих сала, колико их има у болници оперише 25 доктора. 
Извршење је успешно и за број оперисаних (94,9%) и за број операција 
(110,6%) 

− У општој болници Бор за пратиоце осигураних лица обезбеђено је 93. 
Број пратилаца је остварен са 103,9%, а број дана боравка са 95,9%. 

− Дневна болница је своје активности за број лечених лица извршила 
успешно (120,4%), и за број епизода лечења такође успешно (172,6Просечна 
дужина лечења 9,0 дана ( планирана 6,2 дана). 
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− Физикална медицина и рехабилитација: за амбулантне пацијенте број 
пацијената и услуге остварени су успешно. За амбулантне пацијенте 
остварење је 122,4%, а за стационарне 115,4%. Број услуга за амбулантне 
пацијенте остварен је са 125,5%, а за стационарне 121,1%. 

− Рендеген дијагностика: извршење успешно (143,7%). Извршење за 
амбулантне пацијенте успешно ( 165,3%) и за стационарне успешно 
(105,5)%. Учешће амбулантних пацијената 73,5%. Када је број услуга у 
питању извршење је неуспешно (74,7%) укупно, 66,9% за амбулантне, 
122,1% за стационарне. Учешће амбулантних пацијената 76,8%. 
Ултразвучна дијагностика: извршење неуспешно 76,2% за прегледане 
пацијенте. Извршење за амбулантне пацијенте 71,5%, а стационарне 101,6%. 
Учешће амбулантних пацијената 79,2%. Када је број услуга у питању 
извршење је 73,8% укупно, 69,9% за амбулантне, 98,3% за стационарне. 
Учешће амбулантних пацијената 80,6%. Доплер: извршење успешно 131,1%  
за прегледане пацијенте . Извршење за амбулантне пацијенте 129,2%, а за 
стационарне пацијенате 160,0%. Учешће амбулантних пацијената 92,3%. 
Када је број услуга у питању извршење је 136,6% укупно, 128,4% за 
амбулантне, а 182,7% за стационарне.. Учешће амбулантних пацијената 
91,8%. Скенер: извршење успешно 104,8%  за прегледане пацијенте. 
Извршење за амбулантне пацијенте 103,0%, а стационарне 108,3%. Учешће 
амбулантних пацијената 65,5%. Када је број услуга у питању извршење је 
104,0% укупно, 102,0% за амбулантне, а 108,9% за стационарне. Учешће 
амбулантних пацијената 69,9%.  

− Дијагностичке услуге за амбулантне остварене су успешно (142,6%), 
односно успешно за стационарне (357,1%), за амбулантне и 100% за 
стационарне пацијенте. Напомена: Због лошег евидентирања услуга у 2008. 
Години и план за 2009. је направљен нереално, па дата извршења не 
приказују стварно стање, односно удео извршења. 

− Извршење за крв и компоненте крви у сопственом обезбеђивању је 
успешно (102,9%). Набавка из других установа није ни планирана. 

−  За остали уградни материјал утрошено је 2.972.117,38 дин. Што је 
99,3% од планираних средстава за 2009. Год., за интраокуларна сочива 
229.140,00 дин. што је 57,2%, а за остали уградни материјал у хирургији 
1.802.747,79 дин. Што је 114,9% од плана. 

− За санитетски и медицински потрошни материјал утрошено је 
12.491.584,05 дин. што је 78,7% од плана за 2009. год. За хируршки 
потрошни материјал 3.710.774,19 дин (97,4% од плана), за дезинфекциона 
средства 1.565.269,33 ( 59,1% од плана). 

− Терапијске услуге  остварене су укупно успешно за амбулантне 
пацијенте (193,6%) и успешно за стационарне (786,7%). Учешће 
осигураника РЗЗО је за амбулантне пацијенте 100% ( матична филијала 
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99,8%) и 100% ( 99,9%  матична) за стационарне пацијенте. Напомена: Због 
лошег евидентирања услуга у 2008. Години и план за 2009. је направљен 
нереално, па дата извршења не приказују стварно стање, односно удео 
извршења.  

 
ОПШТА БОЛНИЦА КЛАДОВО 

 

Општа болница Кладово има укупно 135 постеља са просечном заузетошћу у 
2009.години од 97,15% и просечном дужином лечења од 10,02 дана. Извршење 
броја исписаних пацијената је са 110,17%, а дана лечења од 118,2% у односу на 
планирани обим.  

− Специјалистички прегледи и интервенције за амбулантне пацијенте 
извршени су успешно ( 100,2%, односно 113,4%). Консултативни прегледи  
и интервенције за стационарне пацијенте остварени су неуспешно ( 73,2%, 
односно 93,1%).  

− Пратећи исписани број пацијената по специјалисти, као и број 
специјалистичких прегледа по једном лекару, треба узети у обзир чињеницу 
да ЗЦ Кладово има само једног доктора специјалисту гинекологије и 
акушерства, као и једног доктора специјалисту педијатрије који пружају 
здравствену заштиту осигураницима из својих области како на секундарном 
тако и на примарном нивоу здравствене заштите. Укупан број лекара 
специјалиста интерне медицине у ОБ Кладово има мере извршења које су у 
складу са прописаним. Табеларно, у укупан број лекара је приказан број 
лекара специјалиста интерне медицине у оквиру окнолошке здравствене 
заштите која се пружа у Прудуженој нези и лечењу. Укупан број извршиоца 
је 3, а њихове мере извршења су са 512,67 пацијената по једном лекару 
годишње и 2018,3 специјалистичких прегледа по једном лекару. Напомена: 
Мере извршења су приказане у односу на број специјалистичких прегледа 
осигураних лица, а не укупног броја прегледа. 

− У лабораторијској дијагностици број пацијената: успешно извршење 
(94,1%).  План је успешно остварен за амбулантне (93,9%) и  успешно за 
стационарне пацијенте (100,1%). Учешће амбулантних пацијената у 
укупном броју пацијената је 66,6%. Број узорака: успешно извршење 
(96,3%). План је успешно остварен и за амбулантне (96,5%) и за 
стационарне пацијенте (96,9%). Учешће амбулантних пацијената у укупном 
броју пацијената је 71,5%. Број анализа:  успешно извршење (105,6%).  План 
је успешно остварен и за амбулантне (102,6%) и за стационарне пацијенте 
(111,3%). Учешће амбулантних пацијената у укупном броју пацијената је 
70,3%. 



 93

− У 2 операционе сале, колико их има у болници оперише 5 доктора. 
Извршење је успешно и за број оперисаних (96,3%) и за број операција 
(96,3%) 

− Пратиоци  лешених лица су планирани само за педијатрију и 
извршење за број пратиоца лечених лица и број дана боравка у односу на 
план је успешно (100%, односно 91,7%). 

− Физикална медицина и рехабилитација: за амбулантне пацијенте број 
пацијената oстварен је успешно (134,5%) и услуге успешно (114,9%). За 
стационарне пацијенте број пацијената остварен је са 147,0% а број услуга 
неуспешно ( 84,2%). 

− Рендген дијагностика: извршење успешно: 111,3% за прегледане 
пацијенте. Извршење за амбулантне пацијенте 108,0%, а стационарне 
112,2%. Учешће амбулантних пацијената 82,1%. Када је број услуга у 
питању извршење је 112,9% укупно, 110,1% за амбулантне, 107,9% за 
стационарне. Учешће амбулантних пацијената је 84,0%. Ултразвучна 
дијагностика: извршење успешно 95,8% за прегледане пацијенте. Извршење 
за амбулантне пацијенте 95,4%, а стационарне 93,8%. Учешће амбулантних 
пацијената 83,9%. Када је број услуга у питању извршењe je 93,6%  укупно, 
97,5% за амбулантне, 73,6% за стационарне. Учешће амбулантних 
пацијената  84,5%. Доплер: извршење неуспешно 76,6%  за прегледане 
пацијенте.. Извршење за амбулантне пацијенте 71,1%, а стационарне 
106,0%. Учешће амбулантних пацијената 78,4%. Када је број услуга у 
питању извршење је 89,1% укупно, 83,0% за амбулантне, 121,4% за 
стационарне. Учешће амбулантних пацијената 78,3%.  

− Дијагностичке услуге за амбулантне остварене су успешно ( 106,4%), 
односно успешно за стационарне (92,0%), за амбулантне и 100% за 
стационарне пацијенте. 

− Извршење за крв и компоненте крви у сопственом обезбеђивању је 
неуспешно за компоненте крви ( 55,6%). Набавка из других установа 
остварена је са 125,2% за компоненте крви. 

− За санитетски материјал утрошено је 19294483.6 дин. што је 103,9 % 
од плана за 2009. год. За потребе ОБ је утрошено 16953525.96 дин. што је 
103,76% од плана за 2009.годину. 

Напомена: средства предвиђена за санитетски и медицински потрошни материјал 
су приказана не само за ОБ већ и за потребе ДЗ јер је набавка организована 
централно. 

− Терапијске услуге  остварене су укупно неуспешно за амбулантне 
пацијенте (89,4%) и успешно за стационарне (124,9%).  
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ОПШТА БОЛНИЦА МАЈДАНПЕК 
 

Општа болница Мајданпек има укупно 50 постеља са просечном заузетошћу у 
2009. години од 70,96% и просечном дужином лечења од 7,47 дана. Извршење 
броја исписаних пацијената је са 96,28%, а дана лечења од 104,35% у односу на 
планирани обим.  

− Специјалистички прегледи за амбулантне пацијенте извршени су 
успешно (98,7%). Интервенције су такође успешно реализоване (104,5%). 
Консултативни прегледи за стационарне пацијенте остварени су укупно 
успешно (114,2%). Пратећи број пацијената по специјалисти, као и број 
специјалистичких прегледа по једном лекару, може се закључити да је број 
извршиоца мањи од броја потребног у односу на мере извршења. Напомена: 
Мере извршења су приказане у односу на број специјалистичких прегледа 
осигураних лица, а не укупног броја прегледа. Пружању здравствене 
заштите у хирургији број извршиоца је већи, а сходно начину приказивања 
укупног броја извршиоца где су приказани и лекари специјалисти 
анестезиологије са реаниматологијом који пружају своје услуге свим 
хируршким гранама медицине а не само општој хирургији. 

− У 3 операционе сале, колико их има у болници оперише 5 доктора. 
Извршење је успешно и за број оперисаних (109,1%) и за број операција 
(151,4%). 

− Број пратилаца  пацијената је остварен са 102,33%, а број дана 
боравка са 91,15%.Напомена: На интерном одељењу била су 2 пратиоца са 3 
дана боравка која нису планирана. 

− Дијагностичке услуге укупно за амбулантне пацијенте остварене су 
успешно (94,6%), а неуспешно за стационарне пацијенте (69,9%). 

− Извршење за крв и компоненте крви-деплазматисана крв у 
сопственом обезбеђивању је успешно (90,6% и 122,9%). Набавка целе крви 
из других установа реализована је 100% за целу крв, успешно реализована за 
деплазматисану крв (95,0%) и ЗСП (132,3%)  

− За санитетски материјал утрошено је 3.201.496,57 дин. што је 49,6% 
од плана за 2009. годину. 

− Терапијске услуге за амбулантне пацијенте остварене су укупно са 
свега 30,0%, а за стационарне успешно (138,3%).  

 
ОПШТА БОЛНИЦА НЕГОТИН 

Општа болница Неготин има укупно 190 постеља са просечном заузетошћу у 2009. 
години од 66,58% и просечном дужином лечења од 8,4 дана. Извршење броја 
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исписаних пацијената је са 96,94%, а дана лечења од 98,77% у односу на планирани 
обим.  

− Специјалистички прегледи и интервенције за амбулантне пацијенте 
извршени су успешно ( 102,9%, односно 104,8%). Консултативни 
прегледи  за стационарне пацијенте остварени су укупно успешно 
(115,4%). Интервенције за стационарне пацијенте нису ни планиране, 
а ни реализоване. Пратећи број пацијената по специјалисти, као и 
број специјалистичких прегледа по једном лекару, може се 
закључити да је број извршиоца мањи од броја потребног у односу на 
мере извршења. У оквиру Службе гинекологије и акушерства, број 
извршиоца је већи за једног извршиоца у односу на прописани број 
специјалиста гинекологије и акушерства у односу на мере извршења, 
иако је број лекара специјалиста гинекологије и акушерства у складу 
са нормираним потребама исказаним кроз кадровску структуру у 
односу на постеље опредељене за овај вид здравствене заштите.  У 
служби педијатрије је мања мера извршења. Смањење обима 
пружених услуга у  секундарној здравственој заштити жена и деце је 
у складу са демографским трендом на нивоу општине Неготин. 

Напомена: Мере извршења су приказане у односу на број специјалистичких 
прегледа осигураних лица, а не укупног броја прегледа. Пружању здравствене 
заштите у хирургији број извршиоца је већи, а сходно начину приказивања укупног 
броја извршиоца где су приказани и лекари специјалисти анестезиологије са 
реаниматологијом који пружају своје услуге свим хируршким гранама медицине а 
не само општој хирургији. 

− Лабораторијска дијагностика: НАПОМЕНА: Министарства здравља 
Републике Србије  је донело Решење о давању сагласности на измене 
Статута Здравственог центра Неготин број 110-80-306/2009-02 од 
14.12.2009.године, којим се предвиђа пружање здравствених услуга 
Службе лабораторијске и микробиолошке дијагностике, као и 
Службе радиолошке и ултразвучне дијагностике, у оквиру ОБ 
Неготин, а не више у оквиру ДЗ Неготин. Имајући то у виду, 
лабораторијска дијагностика је приказана само за децембар месец, а 
преостали период је анализиран у оквиру Дома здравља.  

− У 5 операционе сале, колико их има у болници оперише 14 доктора. 
Извршење је неуспешно и за број оперисаних (87,9%) и за број 
операција (91,3%). Просечни број операција по једном хирургу је 
85,14 укупно. 

− Пратиоци су планирани само за педијатрију и извршење за број 
пратиоца лечених лица је 85,0%,  успешно за број дана боравка у 
односу на план  110,0%.  
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− Дневна болница је своје активности за број лечених лица извршила 
успешно ( 117,0%) и за број епизода лечења такође успешно 
(146,3%). Просечна дужина лечења 3,4 дана ( планирана 2,7 дана). 

− Физикална медицина и рехабилитација: за амбулантне пацијенте број 
пацијената oстварен је успешно (104,3%), а услуге неуспешно 
(89,0%). За стационарне пацијенте број пацијената остварен је 
успешно са 94,2% и број услуга успешно ( 162,5%).  

− Рендген, ултразвучна, доплер, скенер и дијагностике магнетном 
резонанцом. Напомена: Министарства здравља Републике Србије  је 
донело Решење о давању сагласности на измене Статута 
Здравственог центра Неготин број 110-80-306/2009-02 од 
14.12.2009.године, којим се предвиђа пружање здравствених услуга 
Службе лабораторијске и микробиолошке дијагностике, као и 
Службе радиолошке и ултразвучне дијагностике, у оквиру ОБ 
Неготин, а не више у оквиру ДЗ Неготин. Имајући то у виду, рендген 
и ултразвучна дијагностика је приказана само за децембар месец, а 
преостали период је анализиран у оквиру Дома здравља. 

− Дијагностичке услуге  и за амбулантне и за стационарне пацијенте 
остварене су успешно (104,2%, односно 106,7 за амбулантне и 100% 
за стационарне пацијенте. 

− Извршење за крв и компоненте крви у сопственом обезбеђивању је 
успешно и за компоненте крви (116,4%) и за  целу крв ( 96,0%), све за 
осигуранике матичне филијале. Набавка из других установа 
остварена је за компоненте крви са 210,2%, све за осигуранике 
матичне филијале. Цела крв у овом периоду није набављана, иако је 
била планирана набавка 2400ml. 

− За уградни материјал утрошено је 1.513.351,73 дин. што је 90,9% од 
планираних средстава за 2009.год.  

− За санитетски материјал утрошено је 22.610.500,00 дин. што је 
100,0% од плана за 2009. год. Од ових средстава 12.285.500,00 дин.  
утрошено је за потребе ПЗЗ. 

− Терапијске услуге  остварене су укупно неуспешно за амбулантне 
пацијенте (78,1%), а успешно за стационарне (120,7%).  

 
ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 
 
 
Секундарна здравствена заштита на подручју Борског округа у току 2009. године 
остваривала се у:  
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- Општој болници Зајечар 
- Општој болници Књажевац 
- Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“, Зајечар 

 
 

ОПШТА БОЛНИЦА ЗАЈЕЧАР 
 

Општа болница Зајечар има укупно 430 постеља са просечном заузетошћу у 2009. 
години од 64,19% и просечном дужином лечења од 6,43 дана. Извршење броја 
исписаних пацијената је са 101,89%, а дана лечења од 99,99% у односу на 
планирани обим.  

− Специјалистички прегледи и интервенције за амбулантне пацијенте 
извршени су успешно ( 102,9%, односно 104,8%). Консултативни прегледи  
за стационарне пацијенте остварени су укупно успешно (115,4%). Сви  
пацијенти су осигураници РЗЗО. Интервенције за стационарне пацијенте 
нису ни планиране, а ни реализоване. Пратећи број пацијената по 
специјалисти, као и број специјалистичких прегледа по једном лекару, може 
се закључити да је број извршиоца мањи од броја потребног у односу на 
мере извршења.  

Напомена: Мере извршења су приказане у односу на број специјалистичких 
прегледа осигураних лица, а не укупног броја прегледа. Пружању здравствене 
заштите у хирургији број извршиоца је већи, а сходно начину приказивања укупног 
броја извршиоца где су приказани и лекари специјалисти анестезиологије са 
реаниматологијом који пружају своје услуге свим хируршким гранама медицине а 
не само општој хирургији. 

− Број пацијената у лабораторијској дијагностици успешно је извршен 
(115,1%).  План је успешно остварен за амбулантне (135,9%,), а неуспешно 
за стационарне пацијенте (66,9%). Учешће амбулантних пацијената у 
укупном броју пацијената је 82,4%. Број прегледаних узорака: извршење 
успешно (101,6%). Извршење за амбулантне пацијенте је такође успешно 
(105,0%), а за стационарне неуспешно (88,5%). Учешће прегледаних узорака 
за амбулантне пацијенте у укупном броју је 82,1%. Број анализа: извршење 
је успешно (106,5%). Извршење за амбулантне  и стационарне пацијенте у 
односу на план је успешно ( 107,7%, односно 103,3%). Учешће амбулантних 
пацијената у укупном броју је 74,0%. 

Напомена: Због табеларног приказа који захтева приказ појединих хемотолошких 
анализа појединачно, постоји неподударност због фактурисања као једне услуге.  

− У 6 операционих сала, колико их има у болници оперише 30 доктора. 
Извршење је успешно и за број оперисаних (151,0%), и за број операција 
(147,0%). 
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Напомена: Овако велики број операција у извршењу објашњава се тиме да у 
претходном периоду нису евидентиране све хируршке интервенције обављене у 
операционој сали, па је самим тим и план за 2009. нереално мали. Операционе сале 
су централизоване по павиљонима и покривају пар хируршких области, зато су 
табеларно приказане према областима које имају нејвећи обим реализованих 
услуга, или су просторно приказане у оквиру одређене области.  

− Извршење за број новорођене деце је 87,7%. За број дана боравка извршење 
је 96,4%. 

− Број пратилаца лечених лица је остварен са 99,6%. број предвиђених 
постеља за пратиоце је 60. 

− Дневна болница је своје активности извршила успешно (100,8%), за број 
лечених лица и успешно ( 103,1%) за број епизода лечења. Просечна дужина 
лечења 3,5 дана. 

− Физикална медицина и рехабилитација: за амбулантне пацијенте број 
пацијената и услуга oстварен је успешно (114,3%, односно 120,1%). За 
стационарне пацијенте број пацијената остварен је са 92,5%, а број услуга са 
97,2%. 

− Рендеген дијагностика: извршење успешно (97,1%) за прегледане пацијенте. 
Извршење за амбулантне пацијенте 106,9%, а за стационарне 79,4%. Учешће 
амбулантних пацијената 70,9%. Када је број услуга у питању извршење је 
успешно укупно(117,7%) . За амбулантне пацијенте извршење је успешно 
(104,6%), а неуспешно (79,4%) за стационарне. Учешће амбулантних 
пацијената 72,5%. Ултразвучна дијагностика: извршење успешно 112,8% за 
прегледане пацијенте и број услуга. Извршење за амбулантне пацијенте 
117,8%, а стационарне 100,3%. Учешће амбулантних пацијената 74,6%. 
Доплер: извршење успешно ( 124,0%) и за прегледане пацијенте и за услуге. 
Извршење за амбулантне пацијенте 116,3%, а стационарне 175,5%. Учешће 
амбулантних пацијената 81,5%. Скенер: извршење успешно ( 103,4%)  за 
прегледане пацијенте  и услуге. Извршење за амбулантне пацијенте 99,5%, а 
стационарне 110,1%. Учешће амбулантних пацијената 60,6%.  

− Дијагностичке услуге  и за амбулантне и за стационарне пацијенте 
остварене су успешно (115,3% односно 112,5%). 

− Извршење за крв и компоненте крви у сопственом обезбеђивању је успешно 
за целу крв (114,1%), замрзнуту плазму (113,2%) и ресуспендоване 
еритроците ( 109,9%). Набавка из других установа остварена је са 68,3%. 

− За уградни материјал утрошено је 27.619.070,14 дин. што је 94,3% од плана 
за 2009.  

− За санитетски и медицински потрошни материјал утрошено је  
127.829.927,91 дин. што је 105,7% од плана за 2009. год.  
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− Терапијске услуге  остварене су укупно неуспешно за амбулантне пацијенте 
(88,5%), а успешно за стационарне (129,2%).  

 
 
ОПШТА БОЛНИЦА КЊАЖЕВАЦ 
 

Општа болница Књажевац има укупно 120 постеља са просечном заузетошћу у 
2009.години од 61,51% и просечном дужином лечења од 6,32 дана. Извршење броја 
исписаних пацијената је са 96,83%, а дана лечења од 95,03% у односу на планирани 
обим.  

− Специјалистички прегледи за амбулантне пацијенте извршени су успешно 
(102,3%). Интервенције су реализоване са 97,2%. Консултативни прегледи  
за стационарне пацијенте остварени су укупно са 94,3%, Интервенције су 
остварене чак са 321.1%, што указује на нереалан план. Овако велико 
остварење је на рачун АТД где интервенције нису ни планиране, а остварено 
је 1084, и ортопедије где су интервенције остварене у чак 5 пута већем броју 
од плана.Пратећи број пацијената по специјалисти, као и број 
специјалистичких прегледа по једном лекару, може се закључити да је број 
извршиоца мањи од броја потребног у односу на мере извршења.  

Напомена: Мере извршења су приказане у односу на број специјалистичких 
прегледа осигураних лица, а не укупног броја прегледа. Пружању здравствене 
заштите у хирургији број извршиоца је већи, а сходно начину приказивања укупног 
броја извршиоца где су приказани и лекари специјалисти анестезиологије са 
реаниматологијом који пружају своје услуге свим хируршким гранама медицине а 
не само општој хирургији. 

− Број пацијената у лабораторијској дијагностици: успешно извршење 
(96,7%). План остварен за амбулантне пацијенте са 100%, а за стационарне 
пацијенте 87,5%. Учешће амбулантних пацијената у укупном броју 
пацијената је 76,0%. Број прегледаних узорака: извршење успешно (99,0%). 
План је успешно остварен и за амбулантне( 99,5%) и за стационарне 
пацијенте (97,3%). Учешће прегледаних узорака за амбулантне пацијенте у 
укупном броју је 77,2%. Број анализа: извршење је неуспешно. План је 
неуспешно остварен за амбулантне (88,1%), а успешно за стационарне 
пацијенте (91,2%). Учешће амбулантних пацијената у укупном броју је 
79,2%. 

− У 2 операционе сале укупно оперише 10 доктора. Извршење је успешно и за 
број оперисаних (103,2%) и за број операција (101,2%). 

− Неонатологија: Извршење за број новорођене деце је 78,0%. За број дана 
боравка извршење је 80,3%. 
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Напомена: Здравствени центра Књажевац је организовао пружање здравствене 
заштите у неонатологији у складу са чињеницом да је Министарство здравља 
Републике Србије дало сагласност на Статут Здравственог центра Књажевац под 
бројем 110-00-226/2007-02 од 27.06.2007.године за организовање Службе за 
гинекологију и акушерство са неонатологијом.  

− Извршење за пратиоце лечених лица је успешно на дечјем одељењу. Број 
пратилаца остварен са 110,5%, а број дана боравка остварен са 104,4%. 

− Дневна болница је реализовала план укупног броја лечених лица и дана 
лечења са чак 195%. Просечна дужина лечења је 1 дан како је и планираноо. 

− Физикална медицина и рехабилитација: за амбулантне пацијенте број 
пацијената и услуге остварени су са 90,7% и 91,0%. За стационарне 
пацијенте број пацијената остварен је са 76%, а број услуга 119,4%. 

− Рендеген дијагностика: извршење неуспешно: 88,8% за прегледане 
пацијенте. Извршење за амбулантне пацијенте 88,6%, а стационарне 93,2%. 
Учешће амбулантних пацијената 94,7%. Када је број услуга у питању 
извршење је 90,5% укупно, 92,3% за амбулантне, 85,3% за стационарне. 
Учешће амбулантних пацијената 93,0%. Ултразвучна дијагностика: 
извршење за прегледане пацијенте 103,3%. Извршење за амбулантне 
пацијенте 97,1%, а за стационарне 227,6%. Учешће амбулантних пацијената 
89,5%. Када је број услуга у питању извршење је 102,8% укупно, 105,0% за 
амбулантне, 85,9% за стационарне. Учешће услуга за амбулантне пацијенте 
90,5%. 

− Дијагностичке услуге остварене су за амбулантне пацијенте са 114,4%, а за 
стационарне пацијенте 91,1%. 

− Извршење за целу крв је неуспешно (85,7%), а успешно за компоненте крви-
ресуспендовани еритроцити (97,5%) и ЗСП ( 103,8%)  у сопственом 
обезбеђивању. Набавка из других установа није  планиранa нити 
реализована. 

− Утрошена средства за уградни материјал (203.696,64 дин) реализована су 
34,4% од планираних за 2009. (за стаплере који су планирани нема 
извршења).  

− За санитетски материјал утрошено је 19.861.414,96 дин. што је 120,7% од 
плана за 2009. годину 

− Терапијске услуге  остварене су укупно успешно (113,2%) за амбулантне 
пацијенте и успешно за стационарне (100%). 
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „ГАМЗИГРАД“ ЗАЈЕЧАР 
 
 
Специјална болница за рехабилитацију "Гамзиград" располаже капацитетом за 
коришћење од 100 постеља опредељено за осигуранике РЗЗО. У овом периоду 
болнички је лечено 1251 осигураник РЗЗО или 75,4% планираног броја. Укупно је 
остварено 32347 болесничких дана, што је 88,6% од плана (односно уговореног 
броја болесничких дана за осигуранике РЗЗО за 2009. годину). Просечна дужина 
лечења за осигуранике матичне филијале износи 29,13 дана (план 25,8 дана), а за 
осигуранике других филијала 23,75 дана (план 18,4 дана). Просечна заузетост 
постеља (100 постеља за осигуранике РЗЗО) у овом периоду износи 88,62%, а 
планирана је заузетост од 100%. 

 
− Специјалистички прегледи за амбулантне пацијенте извршени су успешно 

(92,45%). Учешће осигураника РЗЗО је 62,3%, а осигураника матичне 
филијале у укупном броју прегледа  58,7%.  

− Лабораторијска дијагностика, планирана је за стационарне пацијенте, 
осигуранике РЗЗО, остварена је 93,6% за број пацијената и број узорака, за 
хематолошке анализе 157,9%, биохемијске анализе 142,3% и прегледа урина 
160,4%. 

− Број пратилаца лечених осигураника у овом периоду био је 26 (остварење 
86,7%) са 589 дана боравка (остварење 90,6%). 

− Физикална медицина и рехабилитација: за амбулантне пацијенте број 
пацијената и услуге остварени су успешно 112,3% и 119% са учешћем 
осигураних лица РЗЗО од 69,5% у броју пацијената односно 87,2% у броју 
услуга. За стационарне пацијенте број пацијената остварен је 88,6% са 
учешћем осигураних лица РЗЗО 34,4%, а број услуга реализован 92,5% код 
којих је учешће услуга за осигурана лица РЗЗО 33,5%. Укупно број лица 
реализован успешно 94,4% са учешћем осигураних лица РЗЗО од 44,7%, а 
број услуга 97,25% и учешћем услуга за осигурана лица РЗЗО од 45,3%. У 
Извештају Специјалне болнице за рехабилитацију "Гамзиград" за овај 
период приказана је реализација терапијских услуга хипербаричне 
оксигенације: број лица реализован 69,7%, а број услуга реализован је 54,6% 

− Ултразвучна дијагностика је реализовала услуге за пацијенте који нису 
осигураници РЗЗО (5%), а доплер са 91,3% од укупног планираног боја са 
учешћем амбулантних пацијената, осигураника РЗЗО, од 36,5%.  

− Дијагностичке услуге (без рендген и ултразвучне дијагностике) за 
амбулантне пацијенте остварене су укупно 109,2% од плана, а за 
стационарне пацијенте 82,3%. Учешће амбулантних пацијената матичне 
филијале у укупном броју је 67,6%, а стационарних пацијената матичне 
филијале 14,6%. 

− Специјална болница за рехабилитацију "Гамзиград" је у 2009. години 
реализовала укупну вредност од 520 000 динара за санитетски и медицински 
потрошни материјал (није приказана планирана укупна вредност  за 2009. 
годину. 
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ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ  
  Секундарна здравствена заштита на подручју Златиборског округа 
(299.360 становника, према процени из 2008. године) у току 2009. године 
остваривала се у:  
Здравственом центру Ужице који у свом саставу има: 

- Општу болницу Ужице; 
- Општу болницу Ужице – Истурено одељење Пожега; 
- Општу болницу Ужице – Истурено одељење Нова Варош; 
- Општу болницу Прибој; 
- Општу болницу Пријепоље; 
- Стационар при Дому здравља Сјеница; 
- Стационар при Дому здравља Бајина Башта и у: 
- Специјалној болници за болести метаболизма и болести штитасте жлезде 

''Златибор'' и 
- Специјалној болници за рехабилитацију  ''Златар''. 

  
  У установама стационарне здравствене заштите у оквиру 
Здравственог центра Ужице на подручју Златиборског округа току 2009. године 
лечено је 41.855 болесника и остварено је 306.268 дана са просечном дужином 
лежања од 7 дана и просечном заузетошћу од 70%.  
  Просечна дужина лежања је мања од препорученог стандарда од 8.5 
дана, као и просечна заузетост која је мања од 80%. 
 
Табела 1. Капацитети и коришћење болничке здравствене заштите на нивоу 
Здравственог центра Ужице: 

 
Број  

( % реализације) 
 
 

Здравствена 
установа 

постеља исписаних 
болесника 

дана лежања 

 
Просечна 
дужина 
лежања 
(дани) 

 
Просечна 
заузетост 
постеља % 

О.Б. Ужице 745 43163 
(106.7%) 

183163 
(98.9%) 

4.2 67.4 

О.Б Прибој 110 4557 
(105.3%) 

39123 
(105.2%) 

8.6 97.4 

О.Б. Пријепоље 170 5046 
(93.7%) 

42204 
(86.4%) 

8.4 68.0 

Р.Ј. Пожега 60 2212 
(130.5%) 

19913 
(113.7%) 

9 91.0 

Р.Ј. Нова Варош 30 1261 
(105.9%) 

8290 
(91.1%) 

6.6 75.7 

Стационар Сјеница 30 1545 
(91.4%) 

12971 
(99.4%) 

8.4 118.5 

Стационар Б.Башта 20 604 
(90.2%) 

5905 
(86.4%) 

8 81.0 

УКУПНО 1165 58388 
(104.8%) 

311569 
(97.9%) 

5.3 73.3 
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Табела 2. Капацитети и коришћење болничке здравствене заштите на нивоу 
специјалних болница 

 
Број  

( % реализације) 
 
 

Здравствена 
установа 

постеља исписаних 
болесника 

дана лежања 

 
Просечна 
дужина 
лежања 
(дани) 

 
Просечна 
заузетост 
постеља % 

С.Б. Златибор 72 788 
(53.9%) 

15063 
(59%) 

19.1 60 

С.Б. Златар 30 696 
(120%) 

13359 
(122%) 

19.2 
 

122.0 
 

 
При анализи рада  специјалних болница, добијамо већу просечну дневну 

заузетост постеља од 100%, због тога што ове установе имају на располагaњу већи 
број постеља него онај што је у Уредби о Плану мреже. 
 

Очекивана просечна стопа хоспитализације у Србији је 130 болнички лечених 
лица на 1000 становника, са даљом тенденцијом снижавања просечне дужине 
лечења и повећања просечне заузетости постеља. Тренутна стопа на подручју 
Златиборског округа је 140 болнички лечених лица на 1000 становника. 

 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ 
 
• Укупан број хоспитализованих лица на нивоу Здравственог центра Ужице  био 

је 58.388, што представља реализацију плана од 104,8%, број хоспитализованих 
лица осигураника РЗЗО износио је 41.158 (104,8%). 

 
•  Број  дана лечења у односу на  годишњи план остварен је са 98%. Број дана 

хоспитализације за осигурана лица РЗЗО је 30.4816 (97,9%). 
 
• Просечна заузетост постеља у 2009. години  била је 73,3%, а просечна дужина 

лечења 5,3 дана. 
 
• На хируршким одељењима општих болница у  Прибоју, Пријепољу и Ужицу 

урађено је 13.538 (115,6% планираног броја) операција.  
 
• На одељењу неонатологије на 40 постеља било је збринуто 377 (96,7%) 

новорођене деце. Остварено је 3.717 (85,9% реализација) дана боравка.  
 
• Пратилаца лечених лица било је 1.807 (84,7%) - углавном мајке оболеле деце, од 

тога 1.638 (84,8%) осигураних лица РЗЗО. Остварено је 8.070 (92,3%) дана 
боравка, односно 7.614 (93,3%) дана боравка за осигурана лица РЗЗО. 
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Табела 3. Реализација специјалистичких прегледа и интервенција за амбулантне 
пацијенте, консултативних прегледа и интервенција за лежеће пацијенте и 
дијагностичких услуга (за осигуранике РЗЗО) 
                                                                                                                               

 
АМБУЛАНТНИ ПАЦИЈЕНТИ 

 
СТАЦИОНАРНИ ПАЦИЈЕНТИ 

 
АКТИВНОСТИ 

            ИЗВРШЕЊЕ %РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИЗВРШЕЊЕ % РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
специјалистички прегледи 281.841 94.1 - - 
консултативни прегледи - - 29.417 75 
интервенције 493.625 125.3 5.278 68.3 
дијагностичке услуге 142.770 89.6 144.877 66.4 
 
 
Табела 4. Реализација лабораторијске дијагностике                                                                                       

                                                                                                                          
АМБУЛАНТНИ ПАЦИЈЕНТИ СТАЦИОНАРНИ ПАЦИЈЕНТИ АКТИВНОСТИ 

ИЗВРШЕЊЕ % РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИЗВРШЕЊЕ % РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
БРОЈ ПАЦИЈЕНАТА 73.325 112.1 79.744 79.3 
БРОЈ ПРЕГЛЕДАНИХ 
УЗОРАКА 

150.722 104.5 184.865 113.1 

ХЕМАТОЛОШКЕ 
АНАЛИЗЕ 

132.522 127.4 210.205 106.5 

БИОХЕМИЈСКЕ 
АНАЛИЗЕ 

392.355 138.3 379.178 103.6 

ПРЕГЛЕД УРИНА 43.794 113.9 86.924 128.5 
ФЕЦЕС 194 65.8 89 65.9 
ПУНКТАТИ 14 - 126 120.0 
ХОРМОНИ 58.884 122.8 6.706 113 
ТУМОР МАРКЕРИ 26.736 182.4 11.059 156.2 
МИКРОБИОЛОГИЈА 
И ПАРАЗИТОЛОГИЈА 

 
144.025 

 
99.4 

 
102.470 

 
88 

ПАТОХИСТОЛОШКА 
ЛАБОРАТОРИЈА 

61.093 129.2 108.843 119.3 

 
 
Табела 5. Реализација рентген и ултразвучне дијагностике  
                                                                                                                                                                 

                                                                                                                          
АМБУЛАНТНИ ПАЦИЈЕНТИ СТАЦИОНАРНИ ПАЦИЈЕНТИ АКТИВНОСТИ 

ИЗВРШЕЊЕ % РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИЗВРШЕЊЕ % РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
РЕНТГЕН 

ДИЈАГНОСТИКА 
    

 -број пацијената 162.294 108.6 15.059 95.9 
 - број услуга укупно 21.132 111.5 19.092 96.4 

УЛТРАЗВУЧНА 
ДИЈАГНОСТИКА 

    

- број пацијената 3.609 120.3 5.789 92.0 
- број услуга укупно 9.449 87.1 18.555 74.7 

ДОПЛЕР     
- број пацијената 213 96.8 155 193.8 
- број услуга укупно 213 96.8 155 193.8 



 105

СКЕНЕР     
- број пацијената 2.642 56.8 2.333 91.5 
- број услуга укупно 3.409 73.3 2.882 113.0 
МАГНЕТНА 
РЕЗОНАНЦА 

    

- број пацијената 1.208 151.0 312 124.8 
- број услуга укупно 1.211 155.3 314 128.2 
 
 
Табела 6. Реализација терапијских услуга 
                                                                                                                               

АМБУЛАНТНИ ПАЦИЈЕНТИ СТАЦИОНАРНИ ПАЦИЈЕНТИ АКТИВНОСТИ 
ИЗВРШЕЊЕ % РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИЗВРШЕЊЕ % РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

УКУПНО 99.631 117.6 612.640 136.9 
 

 
• Број лечених лица у дневној болници био је 5.004 (104,9%), број дана-епизода  

лечења 12.672 (99,4%), а просечна дужина лечења износила је 3 дана. 
  
• У  служби физикалне медицине и рехабилитације број пацијената на терапији у 

амбулантни био је 11.501 (104,8%), при чему је остварено 403.679 (97,7%) 
терапијских и рехабилитационих услуга, у  стационару 4.653 (103,6%) 
пацијента са остварених 157.649 (102,1%) терапијских и рехабилитационих 
услуга.  

 
• Обезбеђено је 3.330.650 мл (98%) целе крви, као и компоненте крви: 

ресуспендованих еритроцита 1.352.488 мл (88,6%), 117.798 (107,1%) 
тромбоцита и 1.561.103 мл замрзнуте свеже плазме (104,1%). Планирана је и 
остварена набавка из других установа, тако је набављено 54.178 (75,3%) мл 
ресуспендованих еритроцита, као и 70.429 (70,2%) замрзнуте свеже плазме. 

 
• У току 2009. године за осигурана лица РЗЗО планирана и утрошена вредност 

лекова, вакцина крвних продуката...: 
- Планирана вредност лекова била је 225.392.362,64, а реализована 

293.837.736,29 (130,4%); 
- Планирана вредност вакцина 16.003.549,87,  реализована 5.194.336,95 

(32,5%); 
- Планирана вредност лекова за хемофилију 9.017.276,96,  реализована 

20.529.643,62 (227,7%); 
- Планирана вредност цитостатика је 22.930.420,41,  реализована 

34.828.949,59 (151,9%); 
- Планирана вредност крвних продуката била је 28.744.977,27  реализована 

17.547.708,10 (61,1%); 
- Планирана вредност материјала за дијализу била 119.633.040,24, а је 

реализована 94.655.513,72  (79,1%); 
 
• У току извештајног периода за осигурана лица РЗЗО уграђено је: 
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- 151 графт (107,9%); планирана вредност била је 1.505.563,00, а остварена 
895.849,20 (59,5%); 

- 263 pacemarkerа (74,9%); планирана вредност била је 13.872.225,18, а 
остварена 9.416.993,44 (67,9%); 

- 468 ендопротеза (132.58%) планирана вредност била је 39.588.947,00, а 
остварена 47.263.790,17 (118,5%); 

- 477 интраокуларних сочива (98,4%); планирана вредност била је 
3.141.957,60, а остварена 2.643.213,60 (84,1%); 

- 260 (49,2%) осталог уградног материјала (мрежице, стаплери, имплантати за 
дојке); планирана вредност била је 4.693.824,00, а остварена 3.587.887,23 
(76,4%); 

- санитетски материјал и медицински потрошни материјал планирана 
вредност 182.263.010,75, реализована 241.471.304,13 (132,5%). 

 
ОПШТА БОЛНИЦА УЖИЦЕ 

  
  Општа болница Ужице, План рада за 2009. године реализовала је са 745 
постеља.  
 
 
 
Табела 7. Преглед болничког лечења у Општој болници Ужице у 2009. години 

 
                                                                                                     

 
исписани 
болесници 

 
број дана лечења 

просечна 
заузетост 
постеља 

просечна 
дужина 
лечења 

 
број 

постеља 
број % број % % број дана 

 
745 

 
43.163 

 
106.7 

 
183.163 

 
98.9 

 
67.4 

 

 
4.2 

 
 
• Укупан број хоспитализованих лица у Општој болници Ужице био је 43.163, 

што представља реализацију плана од 106,7%, број хоспитализованих лица 
осигурника РЗЗО износио је 34.734 (106,3%). 

 
•  Број  дана лечења у односу на  годишњи план остварен је са 98,9%. Број дана 

хоспитализације за осигурана лица РЗЗО је 181.783 (98,5%). 
 
• Просечна заузетост постеља у 2009. године  била је 67,4%, а просечна дужина 

лечења 4,2 дана. 
 
• На хируршким одељењима Опште болнице Ужице урађено је 11.802 (115,5%) 

операција, од тога на максилофацијалној хирургији 735, ОРЛ 360, пластичној 
хирургији 800, ортопедији 1.411, офталмологији 535, гинекологији и 
акушерству 3.535, хирургија 3.073, урологија 665 и дечијој хирургија 724. 
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•  Број операција по специјалисти износио је 182 а по одељењима: на 
максилофацијалној хирургији 735, ОРЛ 60, пластичној хирургији 400, 
ортопедији 157, офталмологији 76, гинекологији и акушерству 253, хирургији 
192, урологији 111, дечијој хирургији 145.  

 
• На одељењу неонатологије на 25 постеља било је збринуто 377 (96,7%) 

новорођене деце. Остварено је 3.717 (85,9% реализација) дана боравка.  
 
• Пратилаца лечених лица било је 1.276 (91,5%), од тога 1.111 (91,9%) 

осигураника РЗЗО - углавном мајке оболеле деце. Остварено је 5.211 (95%) дана 
боравка, односно 4.761 (95,8%) за осигурана лица. 

 
• Укупан број специјалистичких прегледа за амбулантне пацијенте износио је 

149.976 (88,7%) и интервенција 325.463 (138,9%). Највећи број 
специјалистичких прегледа забележен је на интернистичком одељењу, затим 
хирургији,  продуженој нези... 

 
• Број консултативних прегледа за стационарне  пацијенте био је 22.628 (78%), 

интервенција 2.318 (36,2%). 
 
• За амбулантне пацијенте укупно је урађено 107.992 (90.82%) дијагностичке 

услуге и 102.574 (51.95%) дијагностичких услуга за стационарне пацијенте. 
 
Табела 8. Реализација специјалистичких прегледа и интервенција за амбулантне 
пацијенте, консултативних прегледа и интервенција за лежеће пацијенте и 
дијагностичких услуга за осигуранике РЗЗО 
 

 
АМБУЛАНТНИ ПАЦИЈЕНТИ 

 
СТАЦИОНАРНИ ПАЦИЈЕНТИ 

 
АКТИВНОСТИ 

            ИЗВРШЕЊЕ % РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИЗВРШЕЊЕ % РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
специјалистички прегледи 149.976 85.2 - - 
консултативни прегледи - - 22.628 71.0 
интервенције 325.463 137 2.318 36.2 
дијагностичке услуге 107.992 90.8 102.574 52 
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Табела 9. Реализација лабораторијске дијагностике 
                                                                                                                                                            
                                                                                                                            

АМБУЛАНТНИ ПАЦИЈЕНТИ СТАЦИОНАРНИ ПАЦИЈЕНТИ АКТИВНОСТИ 
ИЗВРШЕЊЕ % РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИЗВРШЕЊЕ % РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

БРОЈ ПАЦИЈЕНАТА 72.911 112.2 62.392 74.3 
БРОЈ ПРЕГЛЕДАНИХ 
УЗОРАКА 

146.250 104.5 116.830 101.6 

ХЕМАТОЛОШКЕ 
АНАЛИЗЕ 

130.534 127.1 133.196 101.9 

БИОХЕМИЈСКЕ 
АНАЛИЗЕ 

373.612 156 318.475 87.2 

ПРЕГЛЕД УРИНА 43.478 113.4 56.711 139.3 
ФЕЦЕС 194 65.8 88 73.3 
ПУНКТАТИ 14 - 126 120 
ХОРМОНИ 58.884 122.8 6.706 113.0 
ТУМОР МАРКЕРИ 23.817 165.3 9.096 137.4 
МИКРОБИОЛОГИЈА 
И ПАРАЗИТОЛОГИЈА 

18.952 169.1 84.228 97.5 

ПАТОХИСТОЛОШКА 
ЛАБОРАТОРИЈА 

61.093 129.2 108.843 119.3 

 
Табела 10. Реализација рентген и ултразвучне дијагностике                                                                        

                                                                                                                          
АКТИВНОСТИ АМБУЛАНТНИ ПАЦИЈЕНТИ СТАЦИОНАРНИ ПАЦИЈЕНТИ 
 ИЗВРШЕЊЕ % РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИЗВРШЕЊЕ % РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕНТГЕН 
ДИЈАГНОСТИКА 

    

 -број пацијената 16.294 108.6 13.588 93.7 
 - број услуга укупно 21.132 111.5 17.621 94.2 

УЛТРАЗВУЧНА 
ДИЈАГНОСТИКА 

    

- број пацијената 2.482 99.3 5.110 91.3 
- број услуга укупно 7.629 76.7 17.299 73 

ДОПЛЕР     
- број пацијената 213 96.8 155 193.8 
- број услуга укупно 213 96.8 155 193.8 

СКЕНЕР     
- број пацијената 2.642 56.8 2.333 91.5 
- број услуга укупно 3.409 73.3 2.882 113.0 
МАГНЕТНА 
РЕЗОНАНЦА 

    

- број пацијената 1.208 151.0 312 124.8 
- број услуга укупно 1.211 155.3 314 128.2 
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Табела 11. Реализација терапијских услуга 
                                                                                                                               

АМБУЛАНТНИ ПАЦИЈЕНТИ СТАЦИОНАРНИ ПАЦИЈЕНТИ АКТИВНОСТИ 
ИЗВРШЕЊЕ % РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИЗВРШЕЊЕ % РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

УКУПНО 95.330 118.1 612.640 136.9 
 
• Број лечених лица у дневној болници био је 3.514 (101,6%), број дана-епизода  

лечења  9.069 (90,5%). Просечна дужина лечења била је 2,6 дана. 
 
• У  служби физикалне медицине и рехабилитације за амбулантне кориснике, 

број пацијената на терапији био је 5.508 (96,2%). Број терапијских и 
рехабилитационих услуга 178.628 (90,1%) остварен је кроз  електротерапију, 
термотерапију, хидро и кинези терапију, ултразвук, магнетну и парафино 
терапију и др. Број стационарних пацијената на терапији био је 3.216 (102,6%) и 
остварено је 126.183 (100,1%) терапијских и рехабилитационих услуга.                                               

• Сопственим обезбеђивањем обезбеђено је 2.850.800 мл (98,3% планираних 
вредности) целе крви, као и 3.001.389 мл компоненте крви: ресуспендованих 
еритроцита 1.322.488 мл (94,5%), 117.798 (107,1%) мл тромбоцита и 1.561.103 
(104,1%) мл замрзнуте свеже плазме.  

 
Радна јединица Опште болнице Ужице – Нова Варош 
 
Табела 12. Основни показатељи коришћења ОБ Ужице – Нова Варош 

 
 

исписани 
болесници 

 
број дана лечења 

просечна 
заузетост 
постеља 

просечна 
дужина 
лечења 

 
број 

постеља 
број % број % % број дана 

 
30 

 
1.261 

 
105.9 

 
8.290 

 
91.1 

 
75.7 

 

 
6.6 

  
Број специјалистичких прегледа на грудном одељењу за амбулантне пацијенте 

износио је  5.666 (84,6%), што је задовољавајућа реализација плана, при чему је 
један специјалиста обавио 1889 прегледа (689 прегледа више од прописаног 
норматива).  
 
     Радна јединица Опште болнице Ужице – Пожега 
 
Табела 13. Основни показатељи коришћења ОБ Ужице – Пожега 

 
исписани 
болесници 

 
број дана лечења 

просечна 
заузетост 
постеља 

просечна 
дужина 
лечења 

 
број 

постеља 
број % број % % број дана 

 
60 

 
2.212 

 
130.5 

 
19.913 

 
113.7 

 
91.0 

 

 
9 
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Број специјалистичких прегледа за амбулантне пацијенте износио је 8.127 

(236,5%) ), интервенција 23.160 (228%), тако да је сваки специјалиста обавио у 
просеку 1161 прегледа (нешто мање од прописаног норматива). 

Број пацијената у лабораторијској дијагностици износио  је 6.197 (102,7%), 
од тога амбулантних пацијената 414 (94,1%) и 5.783 (103,4%) стационарних. 
Укупан број прегледаних узорака крви за амбулантне пацијенте износио је 4.472 
(103,9%), за стационарне 51.259 (148,4%). Урађено је 738 (326,6%) хематолошких 
анализа за амбулантне пацијенте и 8.251 (303,8%) за стационарне пацијенте. 
Реализација хематолошких анализа знатно премашује план.  

За амбулантне пацијенте урађено је 1.450 (91,8%) биохемијских анализа и 
16.553 (104,6%) биохемјских анализа за стационарне пацијенте.  

Урађено је 316 (22,6%) прегледа урина за амбулантне пацијенте и 3.341 
(136,9%) за стационарне пацијенте. 

У ултразвучној дијагностици прегледано је 1.127 (225,4%) амбулантних  
пацијената и пружено је 1.820 (202,2%) услуга, број прегледаних стационарних 
пацијената износио је 573 (95,5%) и пружено је 1.027 (108,1%) услуга.  

Обезбеђено је 20.910 (104,6%) мл целе крви, као и 54.178 (98,5%) мл 
ресуспендованих еритроцита из других установа. 
 
       Стационар Бајина Башта     
 
Табела 14. Основни показатељи коришћења стационара Бајина Башта 
 
                                                                              

 
број 

постеља 

 
исписани 
болесници 

 
број дана лечења 

просечна 
заузетост 
постеља 

просечна 
дужина 
лечења 

 број % број % % број дана 
20 604 90.2 5.905 86.4 81.0 

 
8 

 

       Стационар Сјеница 
Табела 15. Основни показатељи коришћења стационара Сјеница 
 

 
број 

постеља 

 
исписани 
болесници 

 
број дана лечења 

просечна 
заузетост 
постеља 

просечна 
дужина 
лечења 

 број % број % % број дана 
 

30 
 

1.545 
 

91.4 
 

12.971 
 

99.4 
 

118.5 
 

 
8,4 
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ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЈЕПОЉЕ 
  
  Општа болица Пријепоље, План рада за 2009. године реализовала је са 170 
постеља.  
 
Табела 16. Основни показатељи коришћења ОБ Пријепоље у 2009. години 

 
исписани 
болесници 

 
број дана лечења 

просечна 
заузетост 
постеља 

просечна 
дужина 
лечења 

 
број 

постеља 
број % број % % број дана 

 
170 

 
5.046 

 
93.7 

 
42.204 

 
86.4 

 
68.0 

 

 
8.4 

 
• Број  дана лечења у односу на  годишњи план остварен је са 86,4%. Број дана 

хоспитализације за осигурана лица РЗЗО је 42.204 (86,6%). 
 
• Број хоспитализованих лица остварен је са 93,7%, број хоспитализованих лица 

осигурника РЗЗО износио је 93,8% планираног броја. 
 
• У Служби опште хирургије и Служби гинекологије и акушерства Опште 

болнице Пријепоље урађено је 1.252 (90,9% планираног броја) операција, од 
тога на општој хирургији 656 (98,4%) и 596 (83,9%) на гинекологији и 
акушерству. Број операција за осигурана лица РЗЗО износио је на општој 
хирургији 656 (100,2%) и 593 (83,8%) на гинекологији и акушерству. 

 
• Пратилаца лечених лица било је 313 (63,1%) - углавном мајке оболеле деце. 

Остварено је 1.586 дана боравка.  
 
Табела 17. Реализација специјалистичких прегледа и интервенција за амбулантне 
пацијенте, консултативних прегледа и интервенција за лежеће пацијенте и 
дијагностичких услуга за осигуранике РЗЗО 
 

 
АМБУЛАНТНИ ПАЦИЈЕНТИ 

 
СТАЦИОНАРНИ ПАЦИЈЕНТИ 

 
АКТИВНОСТИ 

            ИЗВРШЕЊЕ % РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИЗВРШЕЊЕ % РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
специјалистички прегледи 34.856 112.7 - - 
консултативни прегледи - - 3.027 113.0 
интервенције 103.021 101.0 2.437 278.5 
дијагностичке услуге 24.653 81.7 34.962 247.2 
                                                                                              
Табела 18. Реализација лабораторијске дијагностике                                                                                    

                                                                                                                            
АМБУЛАНТНИ ПАЦИЈЕНТИ СТАЦИОНАРНИ ПАЦИЈЕНТИ АКТИВНОСТИ 

ИЗВРШЕЊЕ % РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИЗВРШЕЊЕ % РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
МИКРОБИОЛОГИЈА 
И ПАРАЗИТОЛОГИЈА 

 
45.208 

 
92.9 

 
5.225 

 
72.2 
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• Број лечених лица у дневној болници био је 592 (83,9%), број дана-епизода  
лечења  2.047 (100,6%). Просечна дужина лечења била је 3,5 дана. 

                                                                                       
• Обезбеђено је 136.740 мл (76% планираних вредности) целе крви, као и 

компоненте крви: ресуспендованих еритроцита 30.000 мл (36,6%). 
 
 
 

ОПШТА БОЛНИЦА ПРИБОЈ 
  
Табела 19. Основни показатељи коришћења ОБ Прибој у 2009. години  

                                                                                                     
 

исписани 
болесници 

 
број дана лечења 

просечна 
заузетост 
постеља 

просечна 
дужина 
лечења 

 
број 

постеља 
број % број % % број дана 

 
110 

 
4.557 

 
105.3 

 
39.123 

 
105.2 

 
97.4 

 

 
8.6 

 
• Број  дана лечења у односу на  годишњи план остварен је са 105,2%. Број дана 

хоспитализације за осигурана лица РЗЗО је 33.750 (107%). 
 
• Број хоспитализованих лица остварен је са 105,3%, број хоспитализованих лица 

осигураника РЗЗО износио је 4.534 (107,4%). 
 
• На одељењу опште хирургије и гинекологије и акушерства Опште болнице 

Прибој урађено је 973 (87,8% планираног броја) операције, од тога на општој 
хирургији 459 (88,7%) и 514 (85,4%) на гинекологији и акушерству. 

 
• Пратилаца лечених лица било је 193 (96,5%) - углавном мајке оболеле деце. 

Остварено је 1.154 дана боравка.  
 
Табела 20. Реализација специјалистичких прегледа и интервенција за амбулантне 
пацијенте, консултативних прегледа и интервенције за лежеће пацијенте и 
дијагностичких услуга за осигуранике РЗЗО 
                                                                                                                               

 
АМБУЛАНТНИ ПАЦИЈЕНТИ 

 
СТАЦИОНАРНИ ПАЦИЈЕНТИ 

 
АКТИВНОСТИ 

            ИЗВРШЕЊЕ %РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИЗВРШЕЊЕ %РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
специјалистички прегледи 29.607 107 - - 
консултативни прегледи - - 557 92.8 
интервенције 46.529 98.3 523 116.2 
дијагностичке услуге 10.125 98.1 7.341 108.8 
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Табела 21. Реализација лабораторијске дијагностике                                                                                     

                                                                                                                            
АМБУЛАНТНИ ПАЦИЈЕНТИ СТАЦИОНАРНИ ПАЦИЈЕНТИ АКТИВНОСТИ 

ИЗВРШЕЊЕ % РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИЗВРШЕЊЕ % РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
БРОЈ ПАЦИЈЕНАТА - - 8.569 123.83 
БРОЈ ПРЕГЛЕДАНИХ 
УЗОРАКА 

- - 16.776 120.0 

ХЕМАТОЛОШКЕ 
АНАЛИЗЕ 

- - 15.183 108.2 

БИОХЕМИЈСКЕ 
АНАЛИЗЕ 

- - 38.468 115.7 

ПРЕГЛЕД УРИНА - - 26.872 109.8 
МИКРОБИОЛОГИЈА 
И ПАРАЗИТОЛОГИЈА 

79.865 85.98 13.017 57.1 

 
 
Табела 22. Реализација рентген и ултразвучне дијагностике                                                                        

                                                                                          
СТАЦИОНАРНИ ПАЦИЈЕНТИ АКТИВНОСТИ 

ИЗВРШЕЊЕ %  РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА   

 -број пацијената 1.471 122.6 
 - број услуга укупно 1.471 122.6 

УЛТРАЗВУЧНА ДИЈАГНОСТИКА   
- број пацијената 106 117.8 
- број услуга укупно 229 117.8 
 
Табела 23. Реализација терапијских услуга 
                                                                                                                               

АМБУЛАНТНИ ПАЦИЈЕНТИ СТАЦИОНАРНИ ПАЦИЈЕНТИ АКТИВНОСТИ 
ИЗВРШЕЊЕ % РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИЗВРШЕЊЕ % РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

УКУПНО 4.301 86.4 - - 
 
• Број лечених лица у дневној болници био је 78 (74,3%). Сваки пацијент лечио се 

у просеку 1 дан.  
 
• У  служби физикалне медицине и рехабилитације за амбулантне кориснике, 

број пацијената на терапији био је 5.993 (114,2%). Број терапијских и 
рехабилитационих услуга 225.051 (104,7%) остварен је кроз  електротерапију, 
термотерапију, хидро и кинези терапију, ултразвук, магнетну и парафино 
терапију и др. Број стационарних пацијената на терапији био је 837 (108,8%) и 
остварено је 31.466 (110,8%) терапијских и рехабилитационих услуга. 

 
• Сопственим обезбеђивањем обезбеђено је 322.200 мл (115,4% планираних 

вредности) целе крви. Из других установа набављено је 70.429 мл компонената 
крви (110,2%)  
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СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ 
 

Специјалне болнице са РЗЗО уговарају врсту и број терапијских 
рехабилитационих услуга као и финансијска средства за њихову реализацију 

 
 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ И  
      БОЛЕСТИ МЕТАБОЛИЗМА ''ЗЛАТИБОР''  

 
Специјална болница за болести штитасте жлезде и болести метаболизма 

пружа услуге стационарне специјализоване рехабилитације и амбулантно 
поликлиничке услуге које се не обезбеђују по врсти и обиму у другим 
здравственим установама на подручју Филијале за Златиборски округ како за 
осигурана лица РЗЗО, тако и за друге кориснике здравствене заштите.  

 
Фактурисана вредност извршених услуга стационарне рехабилитације 

износи 24.965.451.92 и представља 54,3% уговорене накнаде за услуге стационарне 
рехабилитације.  

 
Укупан број појединх амбулантно-поликлиничких услуга за осигурана лица 

РЗЗО реализован је у већем обиму од планираног, фактурисана вредност 
извршених амбулантно-поликлиничких услуга  за осигурана лица РЗЗО износи 
77.417.177,20 динара и представља 149,2% уговорене накнаде. 
 

Стационарна специјализована рехабилитација 
 

• Укупан број хоспитализованих лица износио је 788 (53,9%),  од тога 700 
(47,9% планираних вредности) за осигурана лица РЗЗО (лица матичне 
филијале 81 (27,2% планираних вредности) и 619 (53,2%) лица друге 
филијале).  

 
• Број дана хоспитализације износио је 15.063 (59% планираних вредности), 

од тога 13.943 (54,6%) за осигурана лица РЗЗО (за лица матичне филијале  
1.612 (29%) и 12.331 (61,7%) лица друге филијале). 

 
• Просечна дужинa лечења за осигурана лица РЗЗО била је 19,1 дан. 

 
• Просечна заузетост постеља 60%. 

 
• Број пратилаца за осигурана лица  било је 30 са 161 даном боравка. 
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Табела 24. Специјалистички прегледи и интервенције за амбулантне пацијенте 
(осигурана лица РЗЗО) 

Организациона јединица Специјалистички  
прегледи  

 
Интервенције 

изврш. 8.118 - Служба нуклеарне  
медицине % изв. 244.5 - 

изврш. 4.402 - Интернистичка служба 
% изв. 100.1 - 
изврш. 3.862 - Физикална  медицина и  

рехабилитација % изв. 124.6 - 
 

Табела 25. Консултативни прегледи и интервенције за стационарне/лежеће 
пацијенте (осигурана лица РЗЗО) 

Организациона јединица Консултативни 
прегледи  

Интервенције 

изврш. 3237 3121 Стационарна 
служба % изв. 134.9 156.1 
 
Табела 26. Реализација дијагностичких услуга 

Организациона јединица Амбулантни пацијенти Стационарни 
пацијенти 

изврш. 31.215 244 Служба нуклеарне  
медицине % изв. 147.3 175.6 

изврш. 1.556 843 Интернистичка служба 
% изв. 126.7 120.4 

 
Табела 27. Услуге лабораторијске дијагностике за осигурана лица РЗЗО                                                    

Амбулантни пацијенти Стационарни пацијенти Активности 
Извршење % извршења Извршење % извршења 

Број пацијената 89 9.7 530 662.5 
Хематолошке 
анализе 

- - 3.710 1545.8 

Биохемијске анализе 128 13.4 1.713 489.4 
Преглед урина - - 1.060 662.5 
 
Табела 28. Услуге ултразвучне дијагностике за осигурана лица РЗЗО                                                         

                                                                                                                          
Амбулантни пацијенти Стационарни пацијенти Активности 

Извршење % извршења Извршење % извршења 
ултразвучна 
дијагностика 

    

- број пацијената 3.591 130 135 150 
- број услуга укупно 3.592 130 135 150 

доплер     
- број пацијената 263 - - - 
- број услуга укупно 431 - - - 
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• У служби физикалне медицине и рехабилитације број амбулантних 

пацијената био је 2.107 (105,4%), стационарних 67 (83,8%). Укупно је 
пружено за амбулантне пацијенте 116.977 (148,8%) терапијских и 
рехабилитационих услуга, а за стационарне пацијенте 1.723 (45,3%) услуга. 

 
 
 СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ''ЗЛАТАР'' 

 
Специјална болница за рехабилитацију  ''Златар'' пружа услуге стационарне 

рехабилитације  и амбулантно поликлиничке услуге. Према Уредби о плану мреже 
здравствених установа специјалној болници ''Златар'' припада 30 кревета.  

Фактурисана вредност извршених услуга стационарне рехабилитације за 
осигурана лица РЗЗО износила је 21.324.608,12 динара и  представља 121,7% 
уговорене накнаде за услуге стационарне рехабилитације за 2009. годину. 

Фактурисана вредност извршених амбулантно-поликлиничких услуга 
износи 5.392.887,40 динара, што је за 36,8% више од уговорене накнаде за 
амбулантно поликлиничке услуге. 

Број хоспитализованих лица био је 696 (120,0%), са 13.359 (122%) дана 
хоспитализације и просечном дужином лечења 19,2 дана. 

 
Табела 28. Основни показатељи коришћења СБ за рехабилитацију “Златар“ у 2009. 
години 
 

 
број 

постеља 

 
број 

хоспитализованих 
лица 

 
број дана 
лечења 

просечна 
заузетост 
постеља 

(%) 

просечна 
дужина 
лечења 

(број дана) 
 

30 
 

696 
 

13.359 
 

122.0 
 

 
19,2 

 
 У служби интерне медицине урађено је 3.321 интервенција, што износи 
66,4% планираних вредности. 
 Укупно је урађено 20.166 дијаностичких услуга, што је за 12,1% више од 
планираног броја (17.985). 
 У лабораторијској дијагностици за 1.481 (59,2%) пацијената урађено је 5.662 
(92,1%), хематолошких анализа, 4.653 (89,1%) биохемијских анализа и 1.320 
(101,5%) прегледа урина.  

За 428 (53,5%) пацијената у служби физикалне медицине и рехабилитације 
урађено је 17.211 (80,1%) терапијских услуга. 
  План рада реализовало је 90 радника, од тога 3 доктора медицине, 20 
медицинских сестара, 14 административних радника и 53 тенничка радника. 
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МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ  
 
Стационарну здравствену заштиту у Моравичком округу пружају: 
 

• Општа болница Чачак 
• Општа болница Горњи Милановац  
• Специјална болница за рехабилитацију Ивањица  
• Дом здравља са стационаром Ивањица 
• Дом здравља са стационаром Лучани 

 
 У 2009. години стационарне здравствене установе су располагале са 759 
постеља. Од тог броја 499 постеља су коришћене у Општој болници Чачак ( према 
Плану мреже  општој болници Чачак припада 527 постеља али ће 28 постеља 
накнадно бити коришћене  за продужено лечење и негу ), 150 постеља у Општој 
болници Горњи Милановац, 10 постеља у Стационару Гуча, 20 постеља у 
Стационару Ивањица и 80 постеља у Специјалној болници за рехабилитацију 
Ивањица.  

 
 

ОПШТА БОЛНИЦА ЧАЧАК 
 
 

 Током 2009. године на 499 постеља Болнице Чачак лечено је укупно 19.676 
лица од планираних 19.385 (реализација 101,5%). Од укупног броја лечених 
пацијената 19.540 је било осигураника РЗЗО (реализација 101,57%).                      
  Остварени број дана хоспитализације у Општој болници у Чачку био је 
118.604 (реализација 95,2%). За осигуранике РЗЗО реализација је износила 95,43%. 
 Заузетост постеља у Општој болници Чачак износила је 65,12%, са најмањом 
заузетошћу на педијатрији - 43,17%, а највећом на психијатрији - 85,71%. Просечна 
дужина лечења износила је 6,03 дана, што је мање од планираних 6,43 дана. 

На хируршким одељењима Опште болнице Чачак 55 лекара извршили су  за 
осигуранике РЗЗО 6157 операцијa (99,69% планираног броја) односно 111,95 
операција по лекару.  

У току 2009. године реализовано је 61.897 услуга рендген дијагностике 
(100,18%), 7478 прегледа на скенеру (94,79%), 680 прегледа на доплеру (131,78%) и 
36.635 ултразвучних прегледа (105,3%).  

У служби за физикалну медицину и рехабилитацију у 2009. години на 
терапији из физикалне медицине било је 6093 лица амбулантно и 1048 
хоспитализованих пацијената и они су реализовали 121.584 услуге (97,24% 
планираног броја). 

У лабораторијској служби болнице у Чачку у 2009. години прегледано је 
укупно 135.231   узорака,  од чега 35.349 за амбулантне пацијенте (95,94%) а 99.882 
за стационарне пацијенте (95,93%).  

У болници Чачак број лечених лица у дневној болници на 44 постеље/места 
био је 2864 од планираних 2804 (реализација 102,14%). Број дана лечења ових 
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пацијената износио је 12.781 у односу на 11.758 планираних (реализација 108,7%), 
док је просечна дужина лечења у дневној болници износи 4,46 дана.  

У породилишту Опште болнице Чачак има 30 неонатолошких постеља. 
Неонатолошке постеље је користило 1442 новорођене деце што је 100,28/% од 
планираног. Они су остварили 7356 дана болничког лежања или 98,17% од 
планираног. 

У болницама бораве и мајке пратиље уз болесну децу. У 2009. години 
укупно је било 1288 пратиоца осигураних лица, односно 108,51% од плана. Они су 
остварили 4789 дана боравка у болници (103,34%).  

Укупни уградни материјал који је употребљен у Општој болници Чачак је 
4287, што је 126,68% од планираног. За набавку уградног материјала укупно је 
утрошено 54.010.292 динара, што је 114,24% од планираног. 

 
 

ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
 Општа болница Горњи Милановац је током 2009. године располагала  са  
150 болничких постеља и у истом периоду на болничком лечењу било је  6714 лица  
(реализација 125,3%) и сви су осигураници РЗЗО.  
 Укупан број дана лечења износио је 52.410 (реализација 133%).
 Просечна дужина лечења у Болници Горњи Милановац износила је 7,81 
дана, а просечна заузетост постеља 95,73%. Највећа просечна дужина лечења и 
највећа заузетост забележена је на психијатрији - 17,92 дана, односно 165,77%, 
најмања просечна дужина лечења на гинекологији - 3,89, док је најмања заузетост 
на хирургији - 69,92% 

На хируршким одељењима Опште болнице Горњи Милановац 14 лекара у 3 
операционе сале извршили су  за осигуранике РЗЗО 1022 операције (132,6% 
планираног броја) односно 73 операције по лекару.  

Пратиоца лечених лица било је 173 (реализација 288,33%), а број дана 
боравка истих 824 (реализација 235,43%). 

Услуге лабораторијске дијагностике у Болници Горњи Милановац  
реализоване су у складу са исказаним потребама корисника здравствене заштите, а 
индекс реализације услуга за амбулантне пацијенте је 113,2%, а за стационарне 
125,71%.  
  Услуге рендген и ултразвучне дијагностике за стационарне пацијенте 
Болнице Горњи Милановац реализоване су у високом проценту и изнад годишњег 
нивоа (реализација услуга рендген дијагностике 129,68%, а ултразвучних услуга 
148,58%).  

Дијагностичке услуге  за амбулантне пацијенте реализоване су са 98,31%, а 
за стационарне пацијенте 177,2% у односу на План за посматрани период. 

У дневној болници Болнице Горњи Милановац на 16 постеља лечено је 
укупно  1205 пацијената (реализација 142,6%). Укупан број дана лечења износио је 
5583 (реализација 253,77%), а просечна дужина лечења у дневној болници била је 
4,63 дана. 
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У породилишту Опште болнице Горњи Милановац  има 6 неонатолошких 
постеља. Неонатолошке постеље је користило 389 новорођене деце. Они су 
остварили 1779 дана болничког лежања или 127,07% од планираног. 

Укупни уградни материјал који је употребљен у Општој болници Горњи 
Милановац је 104, што је 136,84% од планираног. За набавку уградног материјала 
укупно је утрошено 558.937 динара, што је 97,68% од планираног. 
 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА 
 

 У Специјалној болници за рехабилитацију Ивањица у 2009. години на 80 
постеља лечено је 1369 пацијената (реализација 93,57%). 
 Број дана хоспитализације свих лечених пацијената у посматраном периоду 
износио је 28.516 од планираних 29.200 (реализација 97,66%). 
 Просечна дужина лечења у овој установи износила је у посматраном 
периоду 20,83 дана, а укупна  просечна заузетост постеља износила је 97,66%.       

Пратилаца лечених лица у 2009. години било је 6 (реализација 54,54%) док 
је  број дана боравка  пратилаца лечених пацијената износио је 135 (реализација 
64,59%).  

Дијагностичке услуге стационарним пацијентима у интернистичко – 
хематолошкој служби реализоване су са 93,84%, а за осигурана лица РЗЗО са 
105,57%. 
  Услуге лабораторијске дијагностике у посматраном периоду реализоване су 
искључиво за стационарне пацијенте, њих 1823, што чини реализацију од 101,5%. 

У служби за физикалну медицину и рехабилитацију у 2009. години на 
терапији из физикалне медицине било је 1900 амбулантних и 1204 
хоспитализованих пацијената и они су реализовали 209.592 услуге (114,33% 
планираног броја). 
 

 
ДОМ ЗДРАВЉА СА СТАЦИОНАРОМ ИВАЊИЦА 

 
У дому здравља са стационаром у Ивањици укупно је хоспитализовано 892 

лица, што представља обим остварења од 91,39% (све  за осигурана лица РЗЗО).   
Укупно је остварено 5740 болесничких дана, што чини остварење од 90,1% 

и то све за осигурана лица РЗЗО. 
Просечна дужина лечења у стационару Дома здравља Ивањица износи 6,43 

дана. Просечна дневна заузетост постеља у  стационару  ДЗ Ивањица је само 
78,63%. 
 

ДОМ ЗДРАВЉА СА СТАЦИОНАРОМ ЛУЧАНИ 
 
 

У дому здравља са стационаром у Лучанима укупно је хоспитализовано 423 
лица, што представља обим остварења од 117,5% (све  за осигурана лица РЗЗО).   

Укупно је остварено 2295 болесничких дана, што чини остварење од 94,72% 
и то све за осигурана лица РЗЗО. 
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Просечна дужина лечења у стационару Дома здравља Лучани износи 5,43 
дана. Просечна дневна заузетост постеља у  стационару  ДЗ Лучани је само 62,88%. 

 
 

РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ  
 

МОНИТОРИНГ ПРОМЕНА У ТОКУ 2009.ГОДИНЕ 
 

СБ за лечење и рехабилитацију “Агенс” Матарушка бања је уговором са 
РЗЗО добила расподелу постеља у првој половини 2009. године тако што је за 
непокретне болеснике опредељено 30 постеља а за покретне 90 тако да су 
приказани лечени болесници и болеснички дани у интензивној и стандардној нези. 
 
 
КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ НА УКУПНОМ НИВОУ  

Секундарну здравствену заштиту у 2009.годину на територији Рашког 
округа, који броји 298.444 становника (према процени из 2008. године), обезбеђују: 
ОБ Краљево са укупно 550 болеснички постеља, ОБ Нови Пазар са 320 
болесничких постеља, СБ за интерне болести Врњачка Бања са 70 болесничких 
постеља, СБ за лечење и рехабилитацију “Меркур” Врњачка Бања  са 420 
болесничких постеља, СБ за рехабилитацију “Агенс” Матарушка Бања са 120 
постеља и СБ за прогресивне мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар са 180 
болесничких постеља као и два дома здравља са својим стационарима и то ДЗ 
Рашка са 15 интернистичких постеља и ДЗ Тутин са 30 болесничких постеља. На 
Рашком округу у прошлој години за болничку здравствену заштиту, становницима 
је било на располагању укупно 1.705 постеља од којих 985 за краткотрајну 
хоспитализацију што је 3,3 постеље на 1000 становника. 
  У прошлој години на територији Рашког округа болнички је лечено укупно  
68.388 болесника и остварено  је 577.532 дана лечења са просечном дужином 
лежања 8,4 дана и просечном заузетошћу од 92,8%. При одређивању просечне 
заузетости постеља код СБ за лечење и рехабилитацију “Меркур” Врњачка Бања и 
СБ за рехабилитацију “Агенс” Матарушка бања на укупном нивоу појављује се 
већи проценат заузетости од 100% из разлога што ове установе имају на 
располагању већи број кревета од оног броја који се налази у Уредби о плану 
мреже здравствених установа и који по потреби користи за пружање услуга 
осталим корисницима а некада и осигураницима РЗЗО (табела бр.1). 
 
 
 
 
 
 
 



 121

 
Табела 1. Капацитети и коришћење болничке здравствене заштите у здравственим 
установама Рашког округа на укупном нивоу 
 

Број  
Здравствена 
установа 

 
постеља 

 
исписаних 
болесника 

 
дана 
лежања 

Просечна 
дужина 
лежања 
(дани) 

Просечна 
заузетост 
постеља 
у  % 

ОБ Краљево 550 
 

18.237 
 

137.922 
 

7.6 
 

68.7 

Општа болница 
Нови Пазар 

 
320 

 
15.756 

 
77.653 

 
4.9 

 
66.5 

СБ за интерне 
болести Врњачка 
Бања 

 
70 

 
2.552 

 
18.666 

 
7.3 

 
73.1 

 
СБ за лечење и 
рехабилитацију 
“Меркур” Врњачка 
Бања 

 
 

420 

 
 

24.317 

 
 

217.000 

 
 

8.9 

141.6- за 
остале 
кориснике су 
коришћене 
постеље ван 
Уредбе о 
плану мреже 

СБ за 
рехабилитацију 
“Агенс“ 
Матарушка бања 

 
120 

 
2.902 

 
56.148 

 
19.4 

128.19-за 
остале 
кориснике су 
коришћене 
постеље ван 
Уредбе о 
плану мреже 

СБ за прогресивне 
мишићне и 
неуромишићне 
болести Нови 
Пазар 

 
180 

 
2.564 

 
57.833 

 
22.6 

 
88.0 

ДЗ Рашка 15 475 4.217 8.9 77.0 
ДЗ Тутин 30 1.585 8.093 5.1 73.9 
УКУПНО 1.705 68.388 577.532 8.4 92.8 

 
У општим болницама Рашког округа лечено је укупно 33.993 болесника и 

остварено 215.575 болесничких дана са просечном дужином лежања од 6,4 дана и 
просечном дневном заузетошћу постеља од 67,9%. Према томе просечна дужина 
лечења у овим здравственим установама је мања од препорученог стандарда од 8,5 
дана, али је и просечна дневна заузетост постељних капацитета мања од 80%. У 
општој болници Краљево просечна дужина лежања је 7,6 дана а просечна дневна 
заузетост постељних капацитета је 68,7%, при чему највећу заузетост постеља има 
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психијатријско одељење 91,2%, потом хирургија 80,3% а најмања просечна дневна 
заузетост постељних капацитета је на педијатрији 49,4%. У општој болници Нови 
Пазар просечна дужина лежања је 4,9 дана а просечна дневна заузетост постељних 
капацитета је 66,5%, при чему највећу заузетост постеља има одељење хирургије 
74,4%, интерно 70,3% а најмања просечна дневна заузетост постељних капацитета 
је на педијатрији 48,3%.  

У стационарима домова здравља Рашког округа лечено је укупно 2.060 
болесника и остварено 12.310 болесничких дана са просечном дужином лежања од 
5,9 дан и просечном дневном заузетошћу постеља од 75%. У стационару ДЗ Рашка 
просечна дужина лежања је 8,9 дана а заузетост 77%, док је у ДЗ Тутин просечна 
дужина лежања 5,1 дана и просечна дневна заузетост постељних капацитета 73,9% 
(препорука је да заузетост постеља у стационарима домова здравља буде 85%). 

У СБ за интерне болести Врњачка Бања у прошлој години лечено је 2.552 
пацијената и остварено 1.888 болесничких дана са просечном дужином лежања од 
7,3 дана и заузетошћу постеља од 73,1%. 

Ако посматрамо само здравствене установе које имају постеље за 
краткотрајну хоспитализацију акутно оболелих и повређених, просечна стопа 
хоспитализације на нивоу округа  од 122,5 болнички лечених лица на 1000 
становника је нешто мања од просечне стопе хоспитализације у 2008. години, а 
такође и мање од препорученог стандарда од 130 болнички лечених лица на 1000 
становника.   

Када анализирамо рад специјалних болница за лечење и рехабилитацију 
суочавамо се са проблемом броја постеља које су коришћене у раду болница 
претходне године. За лечење и рехабилитацију осталих корисника а понекад и 
осигураника РЗЗО, користе се постеље које имају ове установе а не налазе се у 
Плану мреже, тако да је реално приказивање рада ових установа веома тешко.   

У СБ  за рехабилитацију “Агенс“ Матарушка бања на укупном нивоу лечено 
је 2.902 болесника и остварено 56.148 болесничких дана са просечном дужином 
лежања од 19,4 дана и просечном дневном заузетошћу постеља од 128,2%. У СБ за 
прогресивне мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар на укупном нивоу 
лечено је 2.564 болесника и остварено 57.833 болесничких дана са просечном 
дужином лежања од 22,6 дана и заузетошћу постеља од 88%.  У СБ за лечење и 
рехабилитацију “Меркур” Врњачка Бања је реализовано 217.000 болесничких дана 
за 24.317 болесника са просечном дужином лежања од 8.9 дан и заузетошћу од 
141,6%. 
Када посматрамо реализацију коришћења капацитета здравствених установа 
стационарне здравствене заштите на територији Рашког округа у односу на 
планиран број на укупном нивоу,  незадовољавајући обим реализације кад су у 
питању болеснички дани имају следеће здравствене установе: СБ за интерне 
болести Врњачка Бања, СБ за лечење и рехабилитацију “Меркур” Врњачка Бања и 
ДЗ стационар у ДЗ Рашка, а непотпун обим реализације код броја лечених 
болесника имају СБ за лечење и рехабилитацију “Меркур” Врњачка Бања и  СБ за 
рехабилитацију “Агенс“ Матарушка бања (табела бр.2). 
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Табела 2.  Преглед болничког лечења у здравственим установама Рашког округа у 
2009. години у односу на планиране услуге на укупном нивоу 

исписани болесници болеснички дани Здравствена 
установа извршење % 

реализације
план извршење % 

реализације 
план 

ОБ Краљево  
18.237 

 
101.6% 

 
17.955

 
137.922 

 
99.9% 

 
138.050 

ОБ Нови 
Пазар 
 

 
15.756 

 
103.9% 

 
15.171

 
77.653 

 
103.5% 

 
75.000 

СБ за 
интерне 
болести 
Врњачка 
Бања 

 
2.552 

 
98.2% 

 
2.600 

 
18.666 

 
88.9% 

 
21.000 

СБ за 
лечење и 
рехабилитац
ију 
“Меркур” 
Врњачка 
Бања 

 
 

24.317 

 
 

79.1% 

 
 

30.745

 
 

217.000 

 
 

72.9% 

 
 

297.630 

СБ за 
рехабилитац
ију “Агенс“ 
Матарушка 
бања 

 
 

2.902 

 
 

80.6% 

 
 

3.600 

 
 

56.148 

 
 

96.8% 

 
 

58.000 

СБ за 
прогресивне 
мишићне и 
неуромишић
не болести 
Нови Пазар 

 
 

2.564 

 
 

99.8% 

 
 

2.570 

 
 

57.833 

 
 

99.4% 

 
 

58.186 

ДЗ Рашка 475 105.6% 450 4.217 86.1% 4.900 
ДЗ Тутин 1.585 94.3% 1.680 8.093 96.3% 8.402 
УКУПНО 68.388 91.5% 74.771 577.532 87.4% 661.168 

 
Посматрано у односу на 2008. годину у општим болницама и стационарима 

домова здравља, постоји повећање броја лечених пацијената и то код броја лечених 
пацијената за 5,7% а код броја болесничких дана за 3,5% (у општим болницама 
повећање је за 6% код броја лечених лица и за 4,1% код броја болесничких дана, 
док је у стационарима за 1% мањи број лечених лица и за 6% болесничких дана). 
Повећање броја лечених лица у специјалним болницама је последица повећања 
броја постеља у СБ за лечење и рехабилитацију “Меркур” Врњачка Бања од августа 
2008. године. 
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КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ ЗА ОСИГУРАНИКЕ РЗЗО 
 

За 55.762  осигураника РЗЗО у прошлој години на нивоу Рашког округа 
остварено је 482.363 болесничких дана са просечном дужином лежања од 8,7 дана 
и просечном заузетошћу постеља 77,5%.  

У ОБ Краљево од укупног броја лечених болесника 95,4% су осигураници 
РЗЗО и они су остварили 134.268 болесничких дана што је 97,4% од укупно 
остварених болесничких дана. У ОБ Нови Пазар од укупног броја лечених 99,8% су 
осигураници РЗЗО и они су остварили 77.547 болесничких дана (99,9% од укупног 
броја). 

У стационару ДЗ Рашка за осигуранике РЗЗО је остварено 44.217 
болесничких дана (за 475 болесника са просечном дужином лежања је 8,9 дана и 
заузетошћу од 77%) док је у ДЗ Тутин просечна дужина лежања 5,1 дан и просечна 
дневна заузетост постељних капацитета 73,9%, а сви лечени пацијенти за које је 
остварено 8.093 болесничких дана су осигураници матичне филијале РЗЗО. 

У СБ за интерне болести Врњачка Бања за 2.282 лечених осигураника РЗЗО 
(89,4% од укупно лечених) остварено је 16.814 болесничка дана што је 90,1% од 
укупног броја остварених болесничких дана са просечном дужином лежања од 7,4 
дана и заузетошћу од 65,8%. 

У СБ за лечење и рехабилитацију “Меркур” Врњачка Бања за осигуранике 
РЗЗО је остварено 142.237 болесничких дана што је 65,5% од укупног броја дана са 
просечном дужином лежања од 10,2 дана и заузетошћу од 92,8%.  

СБ за рехабилитацију “Агенс“ Матарушка бања за осигуранике РЗЗО је 
остварила 46.604 болесничка дана што је 83% од укупног броја болесничких дана 
са просечном  дужином лежања од 23,1 дан и заузетошћу од 106,4% јер су за 
лечење и ових пацијената коришћене постеље које нису у оквиру Плана мреже а на 
захтев РЗЗО. 

У СБ за прогресивне мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар је за 
2.281 осигураника РЗЗО (89% од укупног броја лечених) остварила 52.583 
болесничких дана (90,9% од укупног броја болесничких дана) са просечном 
дужином лежања 23,1 дан и просечном заузетошћу постеља од 80,4% (табела бр.3).  
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Табела 3. Капацитети и коришћење болничке здравствене заштите у здравственим 
установама Рашког округа за осигуранике РЗЗО 

Број  
Здравствена 
установа 

 
постеља 

 
исписаних 
болесника 

 
дана 

лежања 

Просечна 
дужина 
лежања 
(дани) 

Просечна 
заузетост 
постеља 
у  % 

Општа болница 
Краљево 

 
550 

 
17.404 

 
134.268 

 
7.7 

 
66.9 

Општа болница 
Нови Пазар 

 
320 

 
15.724 

 
77.547 

 
4.9 

 
66.4 

СБ за интерне 
болести Врњачка 
Бања 

 
70 

 
2.282 

 
16.814 

 
7.4 

 
65.8 

 
СБ за лечење и 
рехабилитацију 
“Меркур” Врњачка 
Бања 

 
420 

 
13.996 

 
54.535 

 
11.4 

 
35.6 

СБ за 
рехабилитацију 
“Агенс“ 
Матарушка бања 

 
120 

 
2152 

 
142.237 

 
1016 

 
92.8 

СБ за прогресивне 
мишићне и 
неуромишићне 
болести Нови 
Пазар 

 
180 

 
2.281 

 
52.929 

 
23.1 

 
80.1 

ДЗ Рашка 15 475 4.217 8.9 77 
ДЗ Тутин 30 1.585 8.083 5.1 73.9 
 
УКУПНО 

 
1.705 

 
55.762 

 
482.363 

 
8.7 

 
77.5 

 
Када посматрамо реализацију коришћења капацитета здравствених установа 
стационарне здравствене заштите на територији Рашког округа у односу на 
планиран број за осигуранике РЗЗО, све здравствене установе имају 
задовољавајући обим реализације кад је у питању број лечених лица а  код броја 
дана лежања сви осим СБ за интерне болести Врњачка Бања и стациона ДЗ Рашка 
(табела бр.4). 
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Табела 4.  Преглед болничког лечења у здравственим установама Рашког округа у 
2009. години у односу на планиране услуге за осигуранике РЗЗО 
 

исписани болесници болеснички дани Здравствена 
установа извршење % 

реализације
план извршење % 

реализације 
план 

Општа 
болница 
Краљево 

 
16.805 

 
103.6% 

 
17.404 

 
134.268 

 
101.7% 

 
132.035 

Општа 
болница 
Нови Пазар 
 

 
15.724 

 
103.8% 

 
15.146 

 
77.547 

 
103.4% 

 
74.965 

СБ за 
интерне 
болести 
Врњачка 
Бања 

 
2.282 

 
97.3% 

 
2.345 

 
16.814 

 
88.9% 

 
18.920 

СБ за 
лечење и 
рехабилитац
ију 
“Меркур” 
Врњачка 
Бања 

 
 

13.996 

 
 

92.8% 

 
 

15.080 

 
 

142.237 

 
 

92.8% 

 
 

153.300 

СБ за 
рехабилитац
ију “Агенс“ 
Матарушка 
бања 

 
 

2.015 

 
 

91.6% 

 
 

2.200 

 
 

46.604 

 
 

106.4% 

 
 

43.800 

СБ за 
прогресивне 
мишићне и 
неуромишић
не болести 
Нови Пазар 

 
 

2.281 

 
 

99.6% 

 
 

2.290 

 
 

52.583 

 
 

99.3% 

 
 

52.929 

ДЗ Рашка 475 105.6% 450 4.217 86.1% 4.900 
ДЗ Тутин 1.585 94.3% 1.680 8.093 96.3% 8.402 
УКУПНО 55.762 99.6% 55.996 482.363 98.6% 489.251 

 
 
РАЗЛИКА БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И СТАНДАРДА КАДРА  

 
Према извештају о уговореном броју запослених радника на дан 31.12.2009. 

године и норматива према Правилнику (“Сл. Гласник РС” бр.43/2006, “Сл. Гласник 
РС” бр. 112/09) разлика за укупни број радника на нивоу Рашког округа износи 
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+187 радник, од тога здравствених радника и сарадника –15 (лекара +22, доктора 
стоматологије +2, фармацеута-биохемичара +5, медицинских сестара-техничара -53 
и здравствених сарадника –9) и +220 немедицинских радника (-2 
административних и +222 техничких радника). 

У ОБ Краљево разлика између броја уговорених радника и стандарда кадра 
у 2009. години износи +129 радника, при чему је +27 здравствена радника и 
сарадника (лекара +6, доктора стоматологије +2, фармацеута-биохемичара +10, 
медицинских сестара-техничара +5 и здравствених сарадника +4) и +102 
немедицинских радника (-31 административних и +133 техничких радника). 

У ОБ Нови Пазар разлика између броја уговорених радника и стандарда 
кадра у 2009. години износи +43 радника, при чему је –17 здравствених радника и 
сарадника (лекара -6, фармацеута-биохемичара -1, медицинских сестара-техничара 
-8 и здравствених сарадника -2) и +60 немедицинских радника (+2 
административних и +58 техничких радника). 

У СБ за интерне болести Врњачка Бања разлика између броја уговорених 
радника и стандарда кадра у 2009. години износи -12 радника, при чему је –8 
здравствена радника и сарадника (лекара –2 и медицинских сестара-техничара -6) и 
-4 немедицинских радника (-4 техничких радника). 

У СБ за лечење и рехабилитацију “Меркур” Врњачка Бања разлика између 
броја уговорених радника и стандарда кадра у 2009. години износи +7 радника, при 
чему је -30 здравствених радника и сарадника (лекара +15, фармацеута-
биохемичара -4, медицинских сестара-техничара -37 и здравствених сарадника -4) и 
+37 немедицинских радника (+12 административних и +25 техничких радника). 

У СБ за рехабилитацију “Агенс“ Матарушка бања разлика између броја 
уговорених радника и стандарда кадра у 2009. години износи +13 радника, при 
чему је –9 здравствена радника и сарадника (лекара +7, медицинских сестара-
техничара –8 и –8 здравствених сарадника) и +22 немедицинских радника (+14 
административних радника и +8 техничких радника). 

У СБ за прогресивне мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар разлика 
између броја уговорених радника и стандарда кадра у 2009. години износи -4 
радника, при чему је –8 здравствена радника и сарадника (лекара +1, медицинских 
сестара-техничара –8 и здравствених сарадника +1) и +3 немедицинских радника 
(+1 административних радника и +2 техничких радника). 

У стационару ДЗ Рашка разлика између броја уговорених радника и 
стандарда кадра у 2009. години износи +4 радника, при чему је +4 здравствена 
радника и сарадника (медицинских сестара-техничара +4). 

У стационару ДЗ Тутин разлика између броја уговорених радника и 
стандарда кадра у 2009. години износи +7 радника, при чему је +7 здравствена 
радника и сарадника (лекара +1 и медицинских сестара-техничара +6). 
 
ИСПУЊЕЊЕ СТАНДАРДА И МЕРА ИЗВРШЕЊА ЗА ДОКТОРЕ МЕДИЦИНЕ 
СПЕЦИЈАЛИСТЕ У БОЛНИЧКОЈ И ПОЛИКЛИНИЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ  

 
У оквиру болничке и поликлиничке делатности на територији Рашког 

округа у 2009. години радило је укупно 213 лекара специјалиста и болнички лечило 
37.865 пацијената што на нивоу округа представља 178 исписаних пацијената по 
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лекару, што је повећање од 2% пацијената по лекару у односу на 2008. када је било 
175 исписаних болесника по лекару. На укупном нивоу је остварено 332.046 
специјалистичких прегледа осигураних лица РЗЗО, што је мање за 4,9% у односу на 
2008. од тога 315.829 амбулантних и 16.217 стационарних, при чему је остварено 
укупно 1559 специјалистичких прегледа по једном специјалисти у 2009. години. 

У ОБ Краљево болнички је лечено укупно 17.497 пацијената (без одељења 
психијатрије) што представља 135 пацијената по специјалисти. На укупном нивоу 
је остварено 213.034 специјалистичких прегледа осигураних лица РЗЗО, од тога 
202.572 амбулантних и 10.462 стационарних, при чему је остварено укупно 1639 
специјалистичких прегледа по једном специјалисти. Специјалистички прегледи и 
интервенције за амбулантне пацијенте су у планским табелама приказане према 
организационим јединицама и проценат реализације на укупном нивоу је 103,0% 
(за кориснике РЗЗО-101,3%) у односу на план код специјалистичких прегледа а 
91,6% кад су у питању интервенције. Незадовољавајући обим реализације код 
специјалистичких прегледа, а посматрано по организационим јединицама имају 
следеће службе: гастроентерологија 79,7% и дечја субспецијалистичка амбуланта 
48.6%. Специјалистички прегледи за стационарне пацијенте на укупном нивоу 
имају проценат реализације 107,3% што је успешан обим реализације у односу на 
план. Незадовољавајући обим реализације има служба урологије 107.3%. 

У ОБ Нови Пазар болнички је лечено 15.756 болесника што је 222 болесника 
по лекару. Међутим, у оквиру поликлиничке делатности ове болнице приказане су 
услуге офталмолога и дерматолога за које немају болнички лечене пацијента а 
урачунати су у укупан број лекара па уколико би издвојили тих пет лекара реалан 
број исписаних болесника по једном лекару специјалисти био би 239. Прошле 
године у овој болници је остварено укупно 116.634 специјалистичких прегледа од 
којих је 110.879 за амбулантне и 5.755 за стационарне пацијенте што представља 
1643 прегледа по лекару специјалисти за годину дана. Специјалистички прегледи и 
интервенције за амбулантне пацијенте су приказани према организационим 
јединицама и проценат реализације на укупном нивоу је 107,1% у односу на план 
код специјалистичких прегледа а 89,0% кад су у питању интервенције. 
Задовољавајући обим реализације код специјалистичких прегледа за стационарне 
пацијенте, а посматрано по организационим јединицама имају све службе и 
реализација је знатно изнад плана а разлог је већи захтев и боља евиденција ових 
услуга. 

У интернистичком стационару ДЗ Рашка у прошлој години је болнички 
лечено 475 болесника и с обзиром да имају једног лекара то је 475 пацијената по 
лекару. Специјалистичке прегледе за амбулантне болеснике пружају лекари при 
дому здравља. 

У ДЗ Тутин са стационаром и ванболничким породилиштем болнички је 
лечено у прошлој години 1.585 пацијената што је 528 пацијента по лекару док 
специјалистичке прегледе за амбулантне болеснике пружају лекари дома здравља. 

У СБ за интерне болести Врњачка Бања 8 лекара је болнички лечило 2.552 
пацијената што је 319 пацијената по лекару. Прошле године у овој болници је 
остварено укупно 2.378 специјалистичких прегледа  и сви су за амбулантне 
пацијенте што представља 297 прегледа по лекару специјалисти за годину дана. 
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У СБ за лечење и рехабилитацију “Меркур” Врњачка Бања специјалистички 
прегледи и интервенције за амбулантне пацијенте пружају лекари специјалисти при 
Одељењу за специјилалистичко консултативне прегледе и дијагностику. У табели 
бр. 9 је приказана реализација њихових услуга и проценат реализације на укупном 
нивоу је 73,8% у односу на план код специјалистичких прегледа а 28,5% кад су у 
питању интервенције. Незадовољавајући обим реализације код специјалистичких 
прегледа, а посматрано по организационим јединицама имају све службе осим 
реализације код услуга дензитометра. За стационарне пацијенте такође су 
планирани консултативни прегледи и интервенције и то и за осигуранике РЗЗО и 
остале кориснике. На укупном нивоу проценат реализације за специјалистичке 
прегледе износи 81,9%, а за интервенције 89,8% што није успешан обим у односу 
на план. За осигуранике РЗЗО ове услуге нису реализоване са потпуним обимом 
реализације од 80,6% за прегледе а са 145,3% реализације за интервенције, што је 
потпун обим. Посматрано по организационим јединицама незадовољавајући обим 
реализације за осигуранике РЗЗО у односу на специјалистичко консултативне 
прегледе имају следеће службе: офталмолошка амбуланта 80.4%, кардиолошка 
амбуланта 86.0%, неуропсихијатријска амбуланта 66.8% и гастроентеролошка 
амбуланта-68.0%.   
 
ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА  
 

У 2009. години на територији Рашког округа лабораторијску дијагностику у 
оквиру болничке здравствене заштите користило је укупно 157.333 лица (93,9% у 
односу на план), што је повећање од 2%, при чему је удео осигураника РЗЗО 89,4% 
односно 140.707 лица, и то је смањење од 5% у односу на 2008. годину. Треба 
напоменути да је служба лабораторијске дијагностике у ЗЦ “Студеница” Краљево 
организационо смештена при болници, тако да амбулантне услуге које пружа су за 
пацијенте дома здравља, али се оне приказују у извршењу за болнице. 

Амбулантних пацијената који су користили лабораторијску дијагностику је 
било 57.628 (104,2% у односу на план) а стационарних 83.079 (76,9% у односу на 
план), што је укупно 140.707 пацијената и 86,1% од плана. Укупан број 
прегледаних узорака је 198.707 (25% у односу на план), при чему је 171980 узорака 
за осигурана лица РЗЗО (22.0% у односу на план), од тога за амбулантне пацијенте 
53.586 (72,4% у односу на план) и 118.395 за стационарне пацијенте (16,7% у 
односу на план). Мали проценат реализације код броја прегледаних узорака је 
последица великог плана броја ових услуга у СБ за лечење и рехабилитацију 
“Меркур” Врњачка Бања као последица промене уговорених услуга са РЗЗО за 
рехабилитацију оболелих од дијабетеса. 

Хематолошких анализа у оквиру болничке здравствене заштите на нивоу 
Рашког округа је било укупно 1.464.451 (121% у односу на план) и то је 9,3 анализа 
по пацијенту. За осигурана лица је било 1.449.265 (120,3% у односу на план) и то је 
10,3 анализа по пацијенту. За амбулантне пацијенте је било 769.414 анализа 
(136,9% у односу на план) а за стационарне 679.851 (105,7% у односу на план). 

Биохемијских анализа у оквиру болничке здравствене заштите на нивоу 
Рашког округа је било укупно 1.307.512 (93,8% у односу на план) и то је 10,9 
анализа по пацијенту. За осигурана лица је било 1.311.073 анализа (94,7% у односу 
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на план) и то је 9,3 анализа по пацијенту. За амбулантне пацијенте је било 442.321 
анализа (130,7% у односу на план) а за стационарне 868.752 (83% у односу на 
план). 

Анализа урина у оквиру болничке здравствене заштите на нивоу Рашког 
округа је било укупно 742.239 (118,9% у односу на план) и то је 1,2 анализа по 
пацијенту. За осигурана лица је било 185.183 (85,9% у односу на план) и то је 4,7 
анализа по пацијенту. За амбулантне пацијенте је било 475.177 анализа (105,4% у 
односу на план) а за стационарне 255.511 (149,5% у односу на план). 

Микробиолошких и паразитолошких анализа у оквиру болничке 
здравствене заштите на нивоу Рашког округа је било укупно 54.421 (120,7% у 
односу на план) све за осигурана лица и то за амбулантне пацијенте је било 38.728 
анализа (129,1% у односу на план) а за стационарне 15.693 (104% у односу на 
план). 

Патохистолошких анализа у оквиру болничке здравствене заштите на нивоу 
Рашког округа је било укупно 88.394 (111,9% у односу на план) све за осигурана 
лица и то за амбулантне пацијенте је било 16.503 анализа  а за стационарне 70.540. 

У ОБ Краљево лабораторијску дијагностику је у прошлој години користило 
91.925 пацијената што је 117,6% у односу на план и за њих остварено 1.250.756 
хематолошких, 805.103 биохемијских и 591.471 анализа урина. Проценат 
реализације за све услуге је задовољавајући. За осигуранике РЗЗО је остварено 
1.243.204 хематолошких анализа што је за 91.394 пацијената 13,6 анализа по 
пацијенту, 809.936 биохемијски анализам 8,9 анализа по пацијенту и 586.620 
анализа урина, што је 6,4 анализа урина по пацијенту. Проценат реализације за све 
услуге је задовољавајући. Још једном треба нагласити да је служба лабораторијске 
дијагностике организационо смештена у Болници и да услуге за амбулантне 
пацијенте садрже и услуге обављене за пацијенте дома здравља. 

У ОБ Нови Пазар лабораторијску дијагностику је у прошлој години 
користило 20.332 пацијената што је 132,9% у односу на план и за њих остварено 
122.572 хематолошких, 157.088 биохемијских, 10.536 анализа урина, 54.173 
микробиолошких и паразитолошких анализа и 14.234 услуга патолошке 
лабораторије. Све ове услуге су реализоване за осигуранике РЗЗО што је за 
хематолошке анализе 6,0 анализа по пацијенту, за биохемијске 7,7 анализа по 
пацијенту, код анализа урина 51,8% пацијената који су користили услуге 
лабораторије рађена је анализа урина, код патохистолошких анализа 70% 
пацијената који су користили услуге лабораторије рађена је нека патохистолошка 
анализа. Проценат реализације за све услуге у односу на планиран број је 
задовољавајући. 

Услуге лабораторијске дијагностике за СБ за интерне болести Врњачка Бања 
обавља ДЗ Врњачка Бања и за 5.975 пацијената који су сви осигураници РЗЗО 
одрађено је 40.935 хематолошких (5,8 анализа по пацијенту), 16.859 биохемијских 
(3,7 анализа по пацијенту) и 5.404 анализа урина (за 90,4% пацијената који су 
користили услуге лабораторије рађена је анализа урина). Како је у овој болници у 
прошлој години лечено 2.282 пацијената који су осигураници РЗЗО, сваком 
пацијенту је за време боравка просечно око три  пута рађена лабораторијска 
анализа.   
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У СБ за лечење и рехабилитацију “Меркур” Врњачка Бања лабораторијску 
дијагностику је у прошлој години користило 34.545 пацијената што је 54,3% у 
односу на план и за њих остварено 39.655 хематолошких, 314.295 биохемијских, 
128.447 анализа урина. Проценат реализације за све услуге у односу на планиран 
број је незадовољавајући, осим за прегледе урина, а разлог је промене уговорених 
услуга са РЗЗО за рехабилитацију оболелих од дијабетеса. За осигуранике РЗЗО је 
остварено 32.021 хематолошких анализа што је за 18.450 пацијената 1,7 анализа по 
пацијенту, 313.025 биохемијских анализа 16,9 анализа по пацијенту и 121.747 
анализа урина  6,6 анализа по пацијенту. Како је у овој болници у прошлој години 
лечено 13.996 пацијената који су осигураници РЗЗО, сваком пацијенту је за време 
боравка просечно једном рађена лабораторијска анализа. 

У СБ за рехабилитацију “Агенс“ Матарушка бања у 2009. години за 2.578 
пацијената који су сви осигураници РЗЗО остварено је 3.864 хематолошких анализа 
(1,5 анализа по пацијенту), 1.487 биохемијских анализа (за 58% који су користили 
услуге лабораторије рађена је биохемијска анализа), 5.216 анализа урина (2,0 
анализа по пацијенту) и 248 микробиолошке и паразитолошке анализе. Како су у 
овој болници у прошлој години лечена 2.015 пацијента који су осигураници РЗЗО, 
за време боравка просечно за сваког пацијената је рађена бар једном 
лабораторијска анализа. Проценат реализације за све услуге у односу на планиран 
број је задовољавајући, осим код броја прегледаних узорака 87% и броја пацијената 
86%. 

У стационару ДЗ Рашка за 852 пацијента који су осигураници РЗЗО урађено 
је 2.305 хематолошких анализа (2,7 анализа по пацијенту), 3.199 биохемијских 
анализа (3,8 анализа по пацијенту) и 213 анализа урина (за 25% пацијената који су 
користили услуге лабораторије рађена је анализа урина). Како је у стационару у 
прошлој години лечено 475 пацијената који су осигураници РЗЗО, сваком 
пацијенту је просечно два пута за време боравка рађена лабораторијска анализа. 
Проценат реализације за све услуге у односу на планиран број је задовољавајући 
код свих услуга осим хематолошких анализа 87% и анализа урина 82%. 

У стационару ДЗ Тутин за 1.126 пацијената који су осигураници РЗЗО 
урађено је 4.364 хематолошких анализа (3,9 анализа по пацијенту), 4.386 
биохемијских анализа (3,9 анализа по пацијенту) и 952 анализа урина (за 95,3% 
пацијената који су користили услуге лабораторије рађена је анализа урина). Како је 
у стационару у прошлој години лечено 1.660 пацијената који су осигураници РЗЗО, 
за 84,5% пацијената је за време боравка рађена лабораторијска анализа. Проценат 
реализације за све услуге у односу на планиран број није задовољавајући код броја 
пацијената 86,6%, броја прегледаних узорака 88,2% и биохемијских анализа 85,2%. 
 
БРОЈ ОПЕРАЦИОНИХ САЛА, ОПЕРАЦИЈА И ПРОСЕЧАН БРОЈ ОПЕРАЦИЈА 
ПО ЛЕКАРУ 
 

На територији Рашког округа у оквиру две опште болнице постоји укупно 
15 операционих сала, од којих је 10 у ОБ Краљево и 5 у ОБ Нови Пазар. У 
поменутим болницама операције укупно ради 91 лекар специјалиста, и то 57 лекара 
специјалиста у ОБ Краљево и 34 лекара специјалиста у ОБ Нови Пазар. У прошлој 
години на нивоу округа је урађено 10.094 операција (у односу на 2008. годину 
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повећање за 0,6%), што је 98,2% у односу на план и представља просечно 111 
операција по лекару специјалисти. Од укупног броја извршених операција 99,4% су 
извршене операције за осигурана лица (10.030 операција или 98,9% у односу на 
план). 

У ОБ Краљево извршено је 7.519 операција (96,6% у односу на план), што 
представља 132 операције по лекару специјалисти. За осигуранике РЗЗО 
реализовано је 7.457 операција (97,5% у односу на план) и то је 131 операција по 
хирургу. 

У ОБ Нови Пазар извршено је 2.575 операција (103,2% у односу на план), 
што представља 76 операција по лекару специјалисти. Извршеним операцијама су 
обухваћени само осигураници РЗЗО. 
 
 
АНАЛИЗА ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА НА БОЛНИЧКУ ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ НЕОНАТУСА  
 

За болничку здравствену заштиту неонатуса на територији Рашког округа на 
располагању је 85 постеља и то 40 у ОБ Нови Пазар, 35 у ОБ Краљево и 10 у 
ванболничком породилишту ДЗ Тутин. У 2009. години у породилиштима Рашког 
округа рођено је укупно 3.768 новорођенчади (93% од планираног броја) за које је 
остварено 16.035 болесничких дана (94,3% у односу на планирани број дана). 
Просечна дужина боравка новорођенчади на одељењима неонатологије је била 4,2 
дана. 
 
АНАЛИЗА ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ПРАТИЛАЦА ЛЕЧЕНИХ ЛИЦА  
 

У 2009. години на нивоу Рашког округа боравило је 2.884 пратилаца 
осигураних лица, а то су углавном мајке оболеле деце (93,4% у односу на план) и 
остварено је 13.663 болесничких дана (92% у односу на план) са просечном 
дужином лежања од 4,7 дана. Ниједна установа нема издвојене постеље за 
пратиоце лечених лица, већ мајке углавном са својим дететом леже у кревету. 

У ОБ Краљево за 1.148 пратиоца лечених лица, што је 95,3% од плана 
остварено је 4.933 болесничких дана (91,5% у односу на план) са просечном 
дужином лежања од 4,3 дана. 

У ОБ Нови Пазар за 1.328 пратиоца лечених лица, што је 90,3% од плана 
остварено је 4.822 болесничких дана (89,6% у односу на план) са просечном 
дужином лежања од 3,6 дана. 

У СБ за лечење и рехабилитацију “Меркур” Врњачка Бања за 21 пратиоца 
лечених лица, што је 42% од плана остварено је 195 болесничких дана (39% у 
односу на план) са просечном дужином лежања од 9,3 дана. 

У СБ за рехабилитацију “Агенс“ Матарушка бања за 48 пратиоца лечених 
лица, што је два пута више од плана, остварено је 587 болесничких дана (130,4% у 
односу на план) са просечном дужином лежања од 12,2 дана. 

У СБ за прогресивне мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар за 69 
пратиоца лечених лица, што је 101,5% од плана остварено је 1.586 болесничких 
дана (101% у односу на план) са просечном дужином лежања од 23дана. 
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У стационару ДЗ Тутин за 8 постеља дечјег одељења, било је 270 пратиоца 
лечених лица, што је 98,2% од плана остварено је 1.540 болесничких дана (98,7% у 
односу на план) са просечном дужином лежања од 5,7 дана. 
 
 
АНАЛИЗА ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА У ДНЕВНОЈ БОЛНИЦИ  
 

На територији Рашког округа организовану дневну болницу имају ОБ 
Краљево и ОБ Нови Пазар са укупно 22 постеље у којима је у прошлој години 
лечено 6.354 лица (86% у односу на план) и остварено исто толико дана лечења са 
просечном дужином лечења од једног дана. 

У ОБ Краљево број лечених лица и остварених болесничких дана за 
осигуранике РЗЗО је 3.499, што представља 65,3% реализације Плана.  

У ОБ Нови Пазар број лечених лица и остварених болесничких дана за 
осигуранике РЗЗО је 2.855, што представља 140,8% реализације Плана. 
 
АНАЛИЗА ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА НА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И 
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ  
 

Укупан број пацијената на територији Рашког округа који су у оквиру 
болничке здравствене заштите користили терапијске и рехабилитационе услуге у 
2009. години био је 40.828 што је 119,8% у односу на план и остварили укупно 
1.325.740 терапијских и рехабилитационих услуга (104,4% у односу на план) што је 
просечно 3,2 услуга дневно по пацијенту за 10 дана терапије. За осигуранике РЗЗО 
којих је било у прошлој години 33.158 (130,9% у односу на план) реализовано је 
1.183.632 терапијских и рехабилитационих услуга што је 110,2% у односу на план и 
просечно 3,5 услуге дневно по пацијенту за 10 дана терапије. 

У ОБ Краљево је укупно реализовано за 23.362 пацијената (148,7% у односу 
на план) остварено 589.924 терапијских и рехабилитационих услуга (111,1% у 
односу на план), а за осигуранике РЗЗО којих је било 23.129 (148,9% у односу на 
план) остварено 583.589 терапијских и рехабилитационих услуга (111% у односу на 
план). Треба напоменути да је служба физикалне медицине и рехабилитације у ЗЦ 
“Студеница” Краљево организационо смештена при болници, тако да амбулантне 
услуге које пружа су за пацијенте дома здравља и оне се приказују у извршењу 
болнице.    

У СБ за лечење и рехабилитацију “Меркур” Врњачка Бања је укупно 
реализовано за 7.486 пацијената (88,1% у односу на план) 187.207 терапијских и 
рехабилитационих услуга (89,1% у односу на план), а за осигуранике РЗЗО којих је 
било 2.065 (73,8% у односу на план) остварено 98.876 терапијских и 
рехабилитационих услуга (100,7% у односу на план). 

У СБ за рехабилитацију “Агенс“ Матарушка бања је укупно реализовано за 
4.110 пацијената (87,4% у односу на план) 338.850 терапијских и 
рехабилитационих услуга (105,9% у односу на план), а за осигуранике РЗЗО којих 
је било 2.781 (103,2% у односу на план) остварено 295.646 терапијских и 
рехабилитационих услуга (120,2% у односу на план). 
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У СБ за прогресивне мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар је 
укупно реализовано за 5.870 пацијената (113,3% у односу на план) 209.759 
терапијских и рехабилитационих услуга (100,4% у односу на план), а за 
осигуранике РЗЗО којих је било 5.183 (120,5% у односу на план) остварено 205.521 
терапијских и рехабилитационих услуга (100,9% у односу на план). 

Морамо напоменути да специјалне болнице са РЗЗО уговарају и врсту и број 
терапијских и рехабилитационих услуга као и финансијска средства за њихову 
реализацију. 
 
РЕНТГЕН, УЛТРАЗВУЧНА ДИЈАГНОСТИКА, ДОПЛЕР, СКЕНЕР И МАГНЕТНА 
РЕЗОНАНЦА  
 

На територији Рашког округа рентген дијагностику у оквиру болничке 
здравствене заштите у 2009. години користило је укупно 37.804 лица (105,1% у 
односу на план) за које је остварено 50.691 услуга (71,3% у односу на план) што 
представља просечно 1,3 услуге по пацијенту. Посматрано у односу на 2008. 
годину број лица која су користила услуге рентген дијагностике се повећао за 4% а 
број услуга се смањио за 29% а разлог су боља евиденција и промене у уговарању 
са РЗЗО. За 37.027 осигураника  РЗЗО (110% у односу на план) на укупном нивоу је 
реализовано 49.608 дијагностичких услуга (72,4% у односу на план) што такође 
представља просечно 1,3 услуге по пацијенту. Од укупног броја осигураних лица 
амбулантних пацијената је било 25.520 (108,6% у односу на план) и за њих је 
остварено 35.515 дијагностичких услуга (63,4% у односу на план)  а за 11.507 
(113,8% у односу на план) стационарних пацијената 14.093 дијагностичких услуга 
(112,7% у односу на план). 

Ултразвучну  дијагностику у оквиру болничке здравствене заштите у 2009. 
години користило је укупно 31.063 лица (83,4% у односу на план) за које је 
остварено 45.215 услуга (96,3% у односу на план) што представља просечно 1,4 
услуге по пацијенту. Посматрано у односу на 2008. годину број лица која су 
користила услуге ултразвучне дијагностике се смањио за 5% а број услуга се 
повећао за 6%. За 27.285 осигураника  РЗЗО (77% у односу на план) на укупном 
нивоу је реализовано 41.917 дијагностичких услуга (92,7% у односу на план) што 
представља просечно 1,5 услуге по пацијенту. Од укупног броја осигураних лица 
амбулантних пацијената је било 17.512 (82,8% у односу на план) и за њих је 
остварено 27.129 дијагностичких услуга (114,2% у односу на план)  а за 9.773 
(68,2% у односу на план) стационарних пацијената 14.788 дијагностичка услуга 
(68,9% у односу на план).  

Доплер дијагностика је услуга коју на Рашком округу пружају две установе 
и то ОБ Краљево и СБ за лечење и рехабилитацију “Меркур” Врњачка Бања. Ова 
услуга је у прошлој години на укупном нивоу остварена за 10.142 лица са исто 
толико услуга (68,6% од плана), при чему је 9.204 осигураника РЗЗО (62,5% у 
односу на план), од којих је 7.297 амбулантних (98,9% у односу на план) и 1.907 
стационарних пацијената (26% у односу на план). 
Два скенер апарата која пружају услуге пацијентима са територије Рашког округа 
су великим делом прошле године била у квару тако да је број реализованих услуга 
у односу на План за 2009. годину незадовољавајући. Укупно је прегледано  1.826 
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пацијената који су сви осигураници РЗЗО, што је 32,2% од плана и за њих 
остварено исто толико дијагностичких услуга (21,1% од плана) и представља 
просечно око 1 услуге по пацијенту. Од укупног броја прегледаних лица 1.053 су 
амбулантни (41,5% од плана) и 773 стационарни пацијенти (50,2% од плана). За 
амбулантне пацијенте урађено је 1.053 дијагностичких услуга (28,3% од плана) а за 
стационарне 773 дијагностичких услуга (36% од плана). 

Апарат за пружање услуга магнетне резонанце не поседује ниједна 
здравствена установа Рашког округа. 

У табелама од броја 5 до броја 8 приказане су услуге рентген дијагностике, 
ултразвучне дијагностике, Доплера и скенера у 2009. години у односу на планиран 
број услуга и према здравственим установама: 
 
Табела 5. Услуге рентген дијагностике у здравственим установама Рашког округа у 
2009. години у односу на планиране услуге 
 

Осигураници РЗЗО  
Укупно амбуланта стационар 

 
Здравствена установа 

 
активности 

број % број % број % 
Број прегледаних 

пацијената 
 

30.155 
 

97.7 
 

25.319 
 

108.9 
 

4.059 
 

76.6 
 
 
ОБ Краљево Број услуга 41.571 63.7 35.102 63.2 5.396 75.4 

Број прегледаних 
пацијената 

 
6.719 

 
173.2 

   
6.719 

 
173.2 

 
 
ОБ Нови Пазар Број услуга 7.488 193.0   7.488 193.2 

Број прегледаних 
пацијената 

 
341** 

 
113.7 

   
341 

 
113.7 

 
СБ за интерне 
болести Врњачка 
Бања 
 

Број услуга 582 116.4   582 116.4 

Број прегледаних 
пацијената 

 
436 

 
87.2 

 
201 

 
67.0 

 
235 

 
117.5 

 
СБ за рехабилитацију 
“Агенс“ Матарушка 
бања 
 

Број услуга 852 106.5 413 85.7 439 138.1 

Број прегледаних 
пацијената 

80 27.6 0  80 27.6  
              
ДЗ Рашка Број услуга 117 23.7 0  117 23.7 

Број прегледаних 
пацијената 

264 91.0 0  264 91.0  
 
ДЗ Тутин Број услуга 378 76.8 0  378 76.8 
* разлог високом проценту реализације је отварање кабинета са новим рентген 
апаратом само за стационарне пацијенте у току 2008.год. тако да план прављен на 
основу извршења из периода мањег од 12 месеци 
** за  ову установу услуге рендген дијагностике обавља ДЗ Врњачка Бања 
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Табела 6. Реализација услуга ултразвучне дијагностике 
 

Осигураници РЗЗО Укупно 
амбуланта стационар 

 
Здравствена установа 

 
активности 

број % број % број % 
Број 
прегледаних 
пацијената 

 
21.149 

 
90.0 

 
17.025 

 
91.5 

 
3.984 

 
91.6 

 
ОБ Краљево 

Број услуга 33.736 101.5 26.642 125.6 6.884 60.0 
Број 
прегледаних 
пацијената 

 
1.554 

 
97.7 

 
 

  
1.554 

 
97.7 

 
ОБ Нови Пазар 

Број услуга 1.554 97.7   1.554 97.7 
Број 
прегледаних 
пацијената 

 
3.196 

 
245.8 

 

 
487 

 
324.7 

 
2.709 

 
235.6 

СБ за интерне болести 
Врњачка Бања 

 
Број услуга 3.196 245.8 487 324.7 2.709 235.6 
Број 
прегледаних 
пацијената 

4.963 47.7   1.325 19.5 СБ за лечење и 
рехабилитацију “Меркур” 

Врњачка Бања 
Број услуга 6.493 62.4 3  3.405 50.1 
Број 
прегледаних 
пацијената 

114 142.5   114 142.5  
ДЗ Рашка 

Број услуга 114 142.5   114 142.5 
Број 
прегледаних 
пацијената 

106 33.1   106 33.1  
ДЗ Тутин 

Број услуга 141 42.7   141 42.7 
 
 
Табела 7.  Реализација услуга Доплер дијагностике  
 

Осигураници РЗЗО Укупно 
амбуланта стационар 

 
Здравствена установа 

 
активности 

број % број % број % 
Број 
прегледаних 
пацијената 

 
8.762 

 
79.8 

 
7.297 

 
98.9 

 
1.277 

 
36.2 

 
ОБ Краљево 

Број услуга 8.762 79.8 7.297 98.9 1.277 36.2 
Број 
прегледаних 
пацијената 

1.380 36.2   630 16.5  
СБ за лечење и 
рехабилитацију “Меркур” 
Врњачка Бања Број услуга 1.380 36.2   630 16.5 
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Табела 8. Реализација услуга скенера   
 

Осигураници РЗЗО Укупно 
амбуланта стационар 

 
Здравствена установа 

 
активности 

број % број % број % 
Број 
прегледаних 
пацијената 

 
ОБ Краљево 

Број услуга 

Скенер није радио целу 2009. годину, због чега није обављена 
ниједна услуга 

Број 
прегледаних 
пацијената 

 
1.826 

 
111.0 

 
1.053 

 
112.0 

 
773 

 
109.6 

 
ОБ Нови Пазар 

Број услуга 1.826 111.0 1.053 112.0 773 109.6 
 
 
 
АНАЛИЗА ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА НА ДИЈАГНОСТИЧКЕ УСЛУГЕ  
 

Дијагностичке услуге које су пружале установе стационарне здравствене 
заштите приказују су према називу и шифри РЗЗО. Ове услуге су пружале ОБ 
Краљево, ОБ Нови Пазар, СБ за интерне болести Врњачка Бања и СБ за лечење и 
рехабилитацију “Меркур” Врњачка Бања.  

На територији Рашког округа на укупном нивоу за амбулантне пацијенте 
пружено је 78.102 дијагностичких услуга (77,2% од плана) а за стационарне 
пацијенте 167.891 дијагностичких услуга (39,2% од плана), при чему је осигураних 
лица РЗЗО било 60.572 који су користили амбулантне дијагностичке услуге (89,3% 
од плана) и 154.592 пацијената који су дијагностичке услуге користили 
стационарно (36,1% од плана). 

У ОБ Краљево на укупном нивоу је реализовано 33.069 дијагностичких 
услуга за амбулантне (98,2% од плана) и 4.883 за стационарне пацијенте (105,8% од 
плана), од којих је 32.223 услуга за амбулантне пацијенте који су осигураници 
РЗЗО (97,7% од плана) и 4.781 за стационарне пацијенте који су осигураници РЗЗО 
(104,2% од плана). 

У ОБ Нови Пазар на укупном нивоу је реализовано 5.771 дијагностичких 
услуга за амбулантне (192,7% од плана) и 2.078 за стационарне пацијенте (114,6% 
од плана ) и све су услуге за пацијенте који су осигураници РЗЗО. Разлог за висок 
проценат реализације дијагностичких услуга код амбулантних пацијената је што је 
боља евиденција истих (издвојени су протоколи за амбулантне и стационарне 
пацијенте), ове услуге морају да се обаве унутар месец дана од датума упућивања 
као и због већег броја упута за дијагностичке процедуре од стране изабраних 
лекара. 

У СБ за интерне болести Врњачка Бања на укупном нивоу је реализовано 
406 дијагностичких услуга за амбулантне (119,4% од плана) и 72 за стационарне 
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пацијенте (21,2% од плана), од којих је 363 услуга за амбулантне пацијенте који су 
осигураници РЗЗО (121,0% од плана) и 70 за стационарне пацијенте који су 
осигураници РЗЗО (23,3% од плана). Разлог овако малом проценту реализације је 
што су апарати за пружање дијагностичких услуга (холтер и ерго тест) набављени у 
мају месецу 2008. године, тако да за прављење плана нису постојали најпоузданији 
подаци. 

У СБ за лечење и рехабилитацију “Меркур” Врњачка Бања на укупном 
нивоу је реализовано 38.856 дијагностичких услуга за амбулантне (60,6% од плана) 
и 160.858 за стационарне пацијенте (38,2% од плана), од којих је 22.266 услуга за 
амбулантне пацијенте који су осигураници РЗЗО (70,7% од плана) и 147.663 за 
стационарне пацијенте који су осигураници РЗЗО (35,0% од плана). Проценат 
реализације је испод задовољавајућег, због промена у уговарању са РЗЗО и 
дефинисању услуга које исти плаћа.  
 
АНАЛИЗА ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА НА КРВ И ПРОДУКТЕ КРВИ  
 

На нивоу Рашког округа у 2009. години укупно је потрошено крви и 
компонената крви из сопственог обезбеђења  6.722 паковања (98,6% од плана), а 
набавком из других установа 219 паковања што је 104,3% у односу на план и све је 
за осигуранике РЗЗО. 

У ОБ Краљево за осигуранике РЗЗО потрошено је крви и компонената крви 
из сопственог обезбеђења 4.301 паковања (97,0% од плана) а набавком из других 
установа 219 паковања што је 104,3% у односу на план. 

У ОБ Нови Пазар за осигуранике РЗЗО потрошено је крви и компонената 
крви само из сопственог обезбеђења 20.421 паковања што је 116,7% од плана.  
 
АНАЛИЗА ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА НА УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ  
 

У 2009. години права на уградни материјал на нивоу Рашког округа 
остварило је 1.970 лица  (93,2% од плана) и извршено 2.608 уградна материјала  
(78% од плана), са укупном финансијском вредношћу од 31.637.634 динара што је 
100,2% у односу на првобитна планирана средства. Ако посматрамо у односу на 
2008. годину број лица који су остварили право на уградни материјал се повећао за 
6,7%, количина уградног материјала за 1,4%, а у односу на финансијска средства 
потрошено 12% више новца. Отежавајућу околност код приказивања реалне 
потрошње за уградни материјал у посматраној табели чини промена цена уградног 
материјала у току године која зависи од обављеног тендера за набавку као и од 
промене висине опредељених средстава од стране РЗЗО. 

У ОБ Краљево када се посматрају медицинска средства која се уграђују у 
тело болесника за осигуранике РЗЗО од планираних 10 графтова уграђено је 3, код 
едопротеза на укупном нивоу (цементне, бесцементне, хибридне и парцијалне 
ендопротезе) уграђено је 227 што је 102,3% од планираних 222 протеза, код осталог 
уградног материјала у ортопедији од планиране количине 1.793 уграђено је 988 што 
је 55% плана, на очном одељењу уграђено је 557 флексибилних и  ригидних сочива 
што је 104,5% у односу на планираних 533 флексибилних и ригидних сочива 
укупно и код осталог уградног материјала потрошено је 415 у односу на 348 
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планиране количине што је 119,3%.  Посматрано у односу на укупну вредност 
уграђеног материјала и осталих медицинских средстава за осигуранике РЗЗО 
проценат реализације је 99,7%. У току године је дошло до измене уговорених 
средстава за уградни материјал за ову здравствену установу а такође проблем код 
извештавања реално утрошених финансијских средстава је и промена цена 
уградног материјала која зависи од обављеног тендера. 

У ОБ Нови Пазар када се посматрају медицинска средства која се уграђују у 
тело болесника за за осигуранике РЗЗО у односу на планираних 11 парцијалних 
ендопротеза уграђено је 16 што је 145,5% од планираног, код осталог уградног 
материјала у ортопедији од планиране количине од 274 уграђено је 236 што је 
86,1%, а од планираних 155 мрежица уграђено је 166 што је 107,1% од плана. Ако 
погледамо на укупном нивоу у односу на количину медицинских средстава који су 
уграђени у тело болесника проценат реализације је 95% а у односу на укупна 
финансијска средства 107,5%.  
 
САНИТЕТСКИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОСИГУРАНА ЛИЦА РЗЗО 
 

На Рашком округу у оквиру болничке здравствене заштите у прошлој 
години за санитетски и потрошни материјал за осигуранике РЗЗО потрошено 
укупно 145.352.823 динара што је 115,3% у односу на планирану вредност. 

У ОБ Краљево у 2009. години за санитетски и потрошни материјал за 
осигуранике РЗЗО, укупно је дато  99.151.907 динара што је 123,6% у односу на 
план. 

У ОБ Нови Пазар у 2009. години за санитетски и потрошни материјал за 
осигуранике РЗЗО, укупно је дато  33.733.000 динара што је 100% у односу на план. 

У ДЗ Рашка у 2009. години за санитетски и потрошни материјал за 
осигуранике РЗЗО, укупно је дато  6.305.831 динара што је 112,8% у односу на 
план. 

У ДЗ Тутин у 2009. години за санитетски и потрошни материјал за 
осигуранике РЗЗО, укупно је дато  4.095.420 динара што је 124,3% у односу на 
план. 

У СБ за интерне болести Врњачка Бања у 2009. години за санитетски и 
потрошни материјал за осигуранике РЗЗО укупно је дато  1.190.314 динара што је 
118,6% у односу на план. 

У СБ за прогресивне мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар у 2009. 
години за санитетски и потрошни материјал за осигуранике РЗЗО укупно је дато  
775.000 динара што је 37% у односу на план. 
 
АНАЛИЗА ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА НА ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ  
 

Терапијске услуге које су пружале установе стационарне здравствене 
заштите приказане су према називу и шифри РЗЗО и ове услуге је пружала само СБ 
за лечење и рехабилитацију “Меркур” Врњачка Бања. На укупном нивоу у 2009. 
години, у овој установи је за амбулантне пацијенте остварено укупно 5.580 услуга 
(68% у односу на план) а за стационарне пацијенте 21.570 услуга (42,5% у односу 
на план).  Код осигураника РЗЗО за амбулантне пацијенте нису планиране на 
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почетку године терапијске услуге због уговора са РЗЗО, али је реализован одређен 
број терапијских услуга (3.282  услуга) које су фактурисане Филијали за Рашки 
округ  а за стационарне пацијенте 21.570 терапијских услуга (42,3% у односу на 
план).  У току године је дошло до промене уговорених терапијских услуга у овој 
установи са РЗЗО Филијалом за Рашки округ тако да ће остати само терапијска 
услуга Ласер коагулације која се фактурише РЗЗО. 
 
 
РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ  

 
Стационарну здравствену заштиту у Расинском округу пружају: 
 

• Општа болница Крушевац 
• Дом здравља са стационаром Александровац 
• Дом здравља са стационаром Брус 
• Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска Бања" Крушевац  
 

 
ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ 

 
 

Према Уредби о Плану мреже Општа болница Крушевац располаже са 595 
постеља, колико је и било коришћено. У 2009. години хоспитализовано је 20.292 
лица, која су забележила 131.372 дана хоспитализације, што представља остварење 
од 104,2% односно 99,46%. 

Просечна дужина лечења износила је 6,47 дана што је на нивоу планираног. 
Највећа просечна дужина лечења забележена је на психијатрији -16,56 дана, а 
најмања на гинекологији - 4,82 дана. Заузетост постеља кретала се од 48,35% на 
педијатрији до 84,18% на психијатрији са просечном вредношћу на нивоу установе 
од 60,49%, што је је на нивоу плана. 

На хируршким одељењима Опште болнице Крушевац 47 лекара извршили 
су  за осигуранике РЗЗО 4747 операција (88,66% планираног броја) односно 101 
операцију по лекару.  

Дијагностичке услуге за амбулантне пацијенте реализоване су са  116,85% а 
за осигурана лица РЗЗО са 116,75% од планираног броја. 

У оквиру рендген дијагностике услуге је користило 24.322 амбулантних 
пацијента. Пружено је 40.471 услуга за осигурана лица (104,04% од планираног 
броја). Што се тиче стационара, за 5105 пацијената пружено је 9067 услуга 
(104,82%).  

Услуга ултразвучне дијагностике за амбулантне пацијенте пружено је 13.791 
(142,62% планираног броја) за 8288 пацијената. За пацијенте у стационару (1740 
пацијент) пружено је 3090 ултразвучних прегледа (143,72%). 

У скенер дијагностици за амбулантне пацијенте пружено је 4298 услуга 
(107,45% планираног броја) за 3836 пацијената. За пацијенте у стационару (2323 
пацијената) пружено је 2503 прегледа скенером (100,12% од планираног броја).  
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У Општој болници Крушевац дневна болница располаже са укупно 13 
постеља-места. У њима је лечено 8415 осигураних лица РЗЗО (93,12% од 
планираног броја). Остварено је 9805 дана-епизода лечења (92,59% од планираног), 
са просечном дужином од 1,17 дана што одговара планираном.  

У породилишту Опште болнице Крушевац има 63 неонатолошке постеље. 
Неонатолошке постеље је користило 1729 новорођене деце осигураних лица. Они 
су остварили 9094 дана болничког лежања или 106,49% од планираног. 

У 2009. години укупно је било 1303 пратилаца осигураних лица, односно 
79,69% од плана. Они су остварили 4239 дана боравка у болници или 81,6%. 

Укупни уградни материјал који је употребљен у Општој болници Крушевац 
је 1819, што је 96,6% од планираног. Укупно је за набавку уградног материјала 
потрошено 23.786.473 динара, што је 105,37% планираног. 

За санитетски и медицински потрошни материјал је потрошено 113.690.469, 
што је 120,07% у односу на планирана средства. 

 
 

ДОМ ЗДРАВЉА СА СТАЦИОНАРОМ АЛЕКСАНДРОВАЦ 
 

Према Уредби о Плану мреже Дом здравља са стационаром Александровац 
располаже са 10 постеља, док је у 2009. години коришћено 15, у којима је 
хоспитализовано 612 лица, која су забележила 7937 дана хоспитализације, што 
представља остварење од 96,38% односно 94,83%. 

Просечна дужина лечења износила је 12,09 дана, док је заузетост постеља 
иако је за 7% мања од планиране заузетости износила превисоких 135,11% 

 
ДОМ ЗДРАВЉА СА СТАЦИОНАРОМ БРУС 

 
Према Уредби о Плану мреже Дом здравља са стационаром Брус располаже 

са 10 постеља у којима је у 2009. години хоспитализовано је 345 лица, која су 
забележила 2952 дана хоспитализације, што представља остварење од 98,57% 
односно 98,4%. 

Просечна дужина лечења износила је 8,56 дана што је што је на нивоу 
планираних 8,57 дана, док је заузетост постеља износила 80,88%, што је нешто 
мање од планиране заузетости (82,19%). 

 
 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ  
"РИБАРСКА БАЊА" КРУШЕВАЦ  

 
 

Према Уредби о Плану мреже Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска 
Бања" Крушевац располаже са 260  постеља, док је у 2009. години било коришћено 
468. У 2009. години хоспитализовано је 9230 лица, која су забележила 161.565 дана 
хоспитализације, што представља остварење од 128,84% односно 105,14%. 



 142

Просечна дужина лечења износила је 17,5 дана што је за 3,95 дана мање од 
планираног. Заузетост постеља износила је 94,58% што је више од планиране 
заузетости (89,96%).  

Када је реч о осигураницима РЗЗО, хоспитализовано је 3370 лица, која су 
забележила 91.924 дана хоспитализације, што представља остварење од 113,24% 
односно 102,73%. 

У служби за физикалну медицину и рехабилитацију у 2009. години на 
терапији из физикалне медицине било је 622 осигураних лица РЗЗО амбулантно и 
3370 хоспитализованих пацијената и они су реализовали 427.881 услугу (71,35% 
планираног броја). 

У болници бораве и мајке пратиље уз болесну децу, и за њих је обезбеђено 
22 постеље. У 2009. години укупно је било 82 пратиоца осигураних лица, односно 
68,33% од плана. Они су остварили 2023 дана боравка у болници (или 96,24%). 

 
 

НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ  
 
 

Клинички центар "Ниш"  
 
Подаци о кадровима 
 

У погледу кадра, у односу на “Правилник о ближим условима за обављање 
здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене 
службе“ (“Сл. гласник РС” 43/06),  односно “Правилник о изменама и допунама 
Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у 
здравственим установама и другим облицима здравствене службе“ (“Сл. гласник 
РС” 112/09), у овој здравственој установи више од прописаних норматива 
запослено је 155 доктора медицине, 3 фармацеута-биохемичара, 2 здравствена 
сарадника, 18 административних радника и 30 техничких радника и 170 
медицинских сестара-техничара.   

Клинички центар по Плану мреже раполаже са укупно 1886 постеља са 
следећом структуром: 1465 (по Плану мреже) у стационару, неонатологија 103 (80 
постеља на ГАК, 16 на ДИК и 7 на дечијој хирургији); мајке пратиље 59 постеља и 
дневна болница 311. 
 
Дани хоспитализације 

 
Од укупно планираних 454.518 болесничких дана за 2009. годину, на нивоу 

Клиничког центра, у 2009. години остварено је 407.309 болесничких дана (89,6%) 
чиме је План остварен у задовољавајућем обиму. 

За осигуранике матичне филијале реализована су 264.382 болесничка дана, 
87,8% од 301.057 болесничких дана предвиђених на годишњем нивоу чиме План 
није остварен. У групи осигураника других филијала, извршење Плана за 2009. 
годину износи 94,6% (планирано је 146.190 болесничких дана а остварена су 
138.350) чиме је План остварен.   
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Остварење Плана броја дана хоспитализације за 2009. годину појединих 
клиника је следећи: 
Клиника за КВБ (77,5%); Клиника за ендокринологију (61,6%); Клиника за 
хематологију (74,2%); Клиника за нефрологију (62,2%); Клиника за инфективне 
болести (83,6%); Дечја интерна клиника (76,3%); Клиника за неурологију (72,7%); 
Клиника за заштиту менталног здравља (31,5%); Клиника за неурохирургију 
(72,6%); Клиника за пластичну и реконструктивну хирургију (60,2%); Клиника за 
офталмологију (73,1%); Клиника за дечју хирургију (62,7%) и Центар за минимално 
инвазивну хирургију (57,4%).  
 
Хоспитализована лица 
 

Од годишњим Планом планираног укупног броја лечених лица (60.693) 
хоспитализовано је у 2009. години 56.216 лица (92,6% од планираног броја), према 
броју укупно лечених План је остварен.  

За осигуранике матичне филијале реализовано је 40.516 хоспитализација, 
89,4% од 45.329 предвиђених на годишњем нивоу, чиме План остварен у 
оптималним границама. У групи осигураника других филијала, извршење Плана за 
2009. годину износи 94,9% (планирано је 18.115 хоспитализација а остварено је 
17.196, чиме је План у потпуности остварен).  

Остварење Плана броја лечених лица на појединим клиникама је следећи:  
Клиника за кардиологију (87,6%); Клиника за ендокринологију (61,2%); Клиника за 
хематологију (83,5%); Клиника за нефрологију (64,7%); Клиника за инфективне 
болести (87,6%); Дечја интерна клиника (82%); Клиника за неурологију (77%); 
Клиника за заштиту менталног здравља (28,7%); Клиника за неурохирургију 
(78,2%); Клиника за пластичну и реконструктивну хирургију (64,4%); Клиника за 
офталмологију (80,7%); Клиника за дечју хирургију (62,4%) и Центар за минимално 
инвазивну хирургију (65,8%). Остале Клинике су оствариле План 
хоспитализованих лица у оптималним границама за овај извештајни период. 

Број хоспитализованих по доктору специјалисти у организационим 
јединицама је следећи: Клиника за КВБ (155); Клиника за гастроентерологију (192); 
Клиника за ендокринологију (58); Клиника за хематологију (102); Клиника за 
нефологију (41); Клиника за онкологију (88); Клиника за кожне болести (52); 
Клиника за инфективне болести (120); Клиника за дечје интерне болести (63); 
Клиника за плућне болести (98); Клиника за неурологију (97); Клиника за 
психијатрију (55); Клиника за заштиту менталног здравља (7); Клиника за 
физикалну медицину (81); Клиника за општу хирургију (153); Клиника за 
неурохирургију (114); Клиника за ортопедију (119); Клиника за урологију (239); 
Клиника за васкуларну хирургију (165); Клиника за пластичну хирургију (113); 
Клиника за гинекологију (183); Клиника за очне болести (85); Клиника за ОРЛ 
(131); Клиника за дечју хирургију (179); Центар за минимално инвазивну хирургију 
(256). 
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Коришћење болничких постеља 
 

Просечна дужина хоспитализације у 2009. години, на нивоу Клиничког 
центра је 7,3 дана, за 0,2 дана мање од планиране (планирано 7,5).  

Просечна заузетост постеља је 76,2% (планирана 85%), чиме План није 
остварен за овај извештајни период. 

План није остварен у оптималним границама у следећим Клиникама: 
Клиника за кардиологију (65,8%); Клиника за гастроентерологију (78,5); Клиника 
за ендокринологију (52,3%); Клиника за хематологију (63,1%); Клиника за 
нефрологију (52,9%); Клиника за неурологију (61,8%); Клиника онкологију 
(82,1%); Клиника за кожне и венеричне болести (80,6%); Клиника за инфективне 
болести (71,1%); Дечја интерна клиника (64,8%); Клиника за плућне болести 
(76,4%); Клиника за психијатрију (82,2%); Клиника за заштиту менталног здравља 
(26,8%); Клиника за општу хирургију (83,1%); Клиника за неурохирургију (61,7%); 
Клиника за ортопедију (78,6%); Клиника за пластичну хирургију (51,2%); Очна 
Клиника (62,2%); Клиника за ОРЛ (70,6%); Клиника за дечју хирургију (53,3%) и 
Центар за минимално инвазивну хирургију (48,8%). 
 
Операције и оперисана лица 
 

Од годишњим Планом планиране 36.855 операције, на нивоу Клиничког 
центра, у 2009. години извршено 38.816 операција, са процентом остварења 105,3% 
чиме је План остварен. 

Број операција по доктору специјалисти, у организационим јединицама је: 
Клиника за општу хирургију (197); Клиника за неурохирургију (58); Клиника за 
ортопедију (121); Клиника за урологију (380); Клиника за васкуларну хирургију 
(115); Клиника за пластичну хирургију (171); Клиника за гинекологију (269); 
Клиника за очне болести (101); Клиника за ОРЛ (106); Клиника за дечју хирургију 
(175); Центар за минимално инвазивну хирургију (288). 
 
Анестезиологија 
 

Годишњим Планом планирано је 81.837 анестезија. У 2009. години 
остварена је 73.067 анестезија, са процентом остварења 89,3% чиме је План 
остварен у оптималним границама. 

За осигуранике матичне филијале РЗЗО остварено је 46.273 анестезија, са 
процентом остварења 92,2%, а годишњим Планом планирано је 50.186 анестезија; у 
категорији осигураника других филијала План је остварен 91,8% (планиране 28.680 
а остварене 26.325).  

План анестезија није остварен у следећим организационим јединицама- 
Клиникама: Клиници за кожне и венеричне болести (87,5%); Клиници за плућне 
болести (83%); Клиници за неурохирургију (84,6%); Очна клиници (70,5%) и у 
Центру за радиологију (79,8%). 

Центар за минимално инвазивну хирургију има остварење 250,7%.  
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Неонатологија 
 

На Клиници за гинекологију и акушерство рођено је 3.250 новорођенчади 
(планирано 3.189), ИД =  101,9%, односно ИД = 105,1% за осигурана лица РЗЗО 
(3.213 од планираних 3.058) чиме је План остварен. Остварено је 64,8% броја дана 
боравка (15.633 од планираних 24.132), што значи неизвршење Плана. 
 
Пратиоци лечених лица 
 

Остварење броја пратилаца у 2009. години је 90% (3.148, планирано 3.498) 
чиме је План остварен; остварење броја дана боравка пратилаца је 88,4% (16.733 од 
планираних 18.306) што значи да План није остварен. 
 
Специјалистички прегледи и интервенције за амбулантне пацијенте 
 

У Клиничком центру “Ниш “ у 2009. години су остварени: 
- укупни специјалистички прегледи 86,8% годишњег Плана услуга (остварено је 
549.519 прегледа од планираних 633.070) односно 86,8% за осигурана лица РЗЗО 
(451.755 од планираних 627.288) чиме План није остварен.  

План није остварен у оптималним границама у следећим Клиникама: 
Клиници за нефрологију (57,9%); Клиници за инфективне болести (64,3%); 
Клиници за плућне болести (19,1%); Клиници за психијатрију (62,6%); Клиници за 
општу хирургију (70,8%); Клиници за ортопедију са трауматологијом (68%); 
Клиници за урологију (67,9%); Клиници за пластичну хирургију (81,4%); Клиници 
за гинекологију и акушерство (7,3%); Центру за минимално инвазивну хирургију 
(56%). Центар за радиологију нема ову врсту услуга и сходно томе не треба их 
приказивати. 
 
- интервенције за амбулантне пацијенте 94,8% годишњег Плана услуга (остварено 
је 33.476 интервенција од планираних 35.305) односно 95,6% за осигурана лица 
РЗЗО (33.314 од планираних 34.840) чиме је годишњи План остварен.  

План није остварен у оптималним границама у следећим Клиникама: 
Клиници а гастроентерологију (18,6%); Клиници за инфективне болести (42,9%); 
Клиници за плућне болести (77,5%)11; Клиници за општу хирургију (50%); Клиници 
за неурохирургију (69,3%); Клиници за ОРЛ (44,9%); Центру за радиологију 
(31,5%).   

Број специјалистичких прегледа за амбулантне пацијенте по доктору 
специјалисти је следећи: Клиника за КВБ (1063); Клиника за гастроентерологију  
(1175); Клиника за ендокринологију  (1532); Клиника за хематологију (1015); 
Клиника за нефологију (827); Клиника за онкологију (1013); Клиника за кожне 
болести (1477); Клиника за инфективне болести (823); Клиника за дечје интерне 
бол.(866); Клиника за плућне болести (246); Клиника за неурологију (1152); 
Клиника за психијатрију (470); Клиника за заштиту менталног здравља (1197); 
Клиника за физикалну медицину (1059); Клиника за општу хирургију (1016); 
Клиника за неурохирургију (688); Клиника за ортопедију (1209); Клиника за 
урологију (1086); Клиника за васкуларну хирургију (1628); Клиника за пластичну 
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хирургију (1172); Клиника за гинекологију (98); Клиника за очне болести (1449); 
Клиника за ОРЛ (1297); Клиника за дечју хирургију (1749); Центар за минимално 
инвазивну хирургију (896); Центар за радилогију (1399).  

  

Консултативни прегледи и интервенције за стационарне пацијенте 
 

Остварење консултативних прегледа и интервенција за стационарне 
пацијенте је:  

- консултативни прегледи 97,4% годишњег Плана услуга (остварена је 
32.570 услуга, од планираних 33.439) чиме је План остварен.  

План није остварен у оптималним границама у следећим Клиникама: 
Клиници за гастроентерологију (84,8%); Клиници за онкологију (55,6%); Клиници 
за плућне болести (82,5%); Клиници за неурохирургију (86%); Клиници за 
ортопедију (85,9%); Клиници за пластичну хирургију (61,8%); 

- интервенције 97,2% годишњег Плана услуга (остварено је 1.249 
интервенција од планираних 1.285) чиме је План остварен. 
Дијагностичке услуге 
 

Амбулантне дијагностичке услуге, на нивоу Клиничког центра су  остварене 
са 101,3% годишњег Плана (остварено је 365.500 услуга од планираних 355.319) 
односно 99,5% за осигурана лица РЗЗО (291.382 од планираних 293.473) чиме је 
План остварен. План није остварен у оптималним границама у Клиници за 
хематологију (12,5%) и Клиници за неурологију (48%).  
 
Лабораторијска дијагностика 
 

Број услуга лабораторије хематологије остварен је са 88,4% (остварена је 
128.691 услуга од планираних 145.636 - Измењен број планираних услуга јер је 
укинут одређен број услуга а испитивање поремећаја коагулације премештено у 
Завод за трансфузиологију) што је неуспешно остварење Плана. 

Лабораторија нефрологије је План остварила од 110,6% (остварено је 
189.600 а планирано 165.817 услуга) што је успешно остварење Плана.  
            Код лабораторије Кожне клинике остварење је 96,5% (остварена је 8.321 
услуга од планираних 8.622) што је успешно остварење Плана. 

План услуга лабораторије Инфективне клинике остварен је са 84,3% 
(остварено је 5.145 услуга од планираних 6.104) чиме План није извршен. 
            Лабораторија Дечје интерне клинике је План остварила са 105,8% 
(остварено је 312.416 услуга од планиране 295.304) што значи успешну реализацију 
Плана. 

Лабораторија Клинике за плућне болести Кнез Село План је остварила са 
93,5% (остварено је 69.645 услуга од планиране 74.462) што је успешно остварење 
Плана.  

Код лабораторије Гинеколошке клинике остварење је 157,8% (остварено је 
4.879 услуга од планиране 3.092) што је успешно остварење Плана (Укинута је 
шифра за узимање крви). 

. 
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Лабораторија Дечје хируршке клинике План је остварила са 85% (остварене 
су 13.092 услуге од планиране 15.401) чиме План није остварен.  
  

Број услуга лабораторије биохемије остварен је са 104,6% (остварене су 
1.461.092 услуге од планираних 1.396.854) што је успешно остварење Плана. 

Број услуга лабораторије патологије остварен је са 99,8% (остварено је 
128.778 услуга од планиране 128.992) чиме је План успешно остварен.  

Лабораторија нуклеарне медицине План је остварила са 101,3% (остварене 
су 67.972 услуге од планираних 67.110) што је успешно остварење Плана.  

Лабораторијске услуге на нивоу Клиничког центра су остварене 103,6% 
(остварена је 2.389.631 услуга од планиране 2.307.394) што је успешно остварење 
Плана. 
 
Рентген и ултразвучна дијагностика 
 

Укупан број пацијената рентген дијагностике на нивоу Клиничког центра 
остварен је 77,8% (прегледано је 37.598 од планираних 48.351) односно 80,8% за 
осигурана лица РЗЗО (36.930 од планираних 45.659)  чиме  План није остварен. 

Укупан број пацијената ултразвучне дијагностике остварен  је 107,2% 
(61.983 пацијента од планираних 57.838) односно 107,3% за осигурана лица РЗЗО 
(61.982 пацијента од планираних 57.675) чиме је План остварен. 
 
Доплер, скенер и магнетна резонанца 
 

Доплер услуге на нивоу Клиничког центра су остварене 335,7% (остварене 
су 49.270 услуге од планираних 14.675) чиме је План остварен 235,7% преко 
оптималног извршења (најдрастичнији је пример Клиника за КВБ са остварењем од 
509,6% а поред овога и податак да је сваком прегледаном пацијенту на овој 
Клиници пружено 4 доплер услуге- иако је планиран идентичан број услуга и 
пацијената); Остварење Плана броја пацијената је 147,6% (21.663 пацијента од 
планираних 14.675) чиме је План остварен од преко 47,6% у односу на оптимално 
остварење. 

Укупан број пацијената скенера остварен је 121,9% (13.469 пацијената од 
планираних 11.052) чиме је План премашен са значајних 21,9%; односно 124,2% за 
осигурана лица РЗЗО (13.468 од планираних 10.840) чиме је План остварен  
(24,2%).  

Код услуга магнетне резонанце остварење броја пацијената је 99,7% (7.474 
пацијента од планираних 7.500) односно 101,7% за осигурана лица РЗЗО (7.474 од 
планираних 7.350) чиме је План остварен. 
 
Дневна болница 
 

Дневне болнице Клиничког центра у броју лечених лица, имају остварење 
од 95,7% (лечено је 20.862 лице од планираних 21.790) односно 94,7% за осигурана 
лица РЗЗО (20.564 од планираних 21.716) чиме је План остварен. 

План није остварен у оптималним границама у следећим Клиникама: 
Клиници за ендокринологију (79,3%); Клиници за хематологију (83,3%); Клиници 
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за нефрологију (24,5%); Клиници за заштиту менталног здравља (65,8%); Клиници 
за неурохирургију (14,3%). Остварење Клинике за инфективне болести је 993,4%.  

У домену броја дана лечења, дневне болнице Клиничког центра имају 
остварење од 63,2% (остварено је 58.116 б.о. дана од планираних 91.941) односно 
75,6% за осигурана лица РЗЗО (57.622 од планираних 76.268) чиме План није 
остварен.  
 

Физикална медицина и рехабилитација 
 

Укупан број услуга физикалне медицине и рехабилитације у 2009. години 
остварен је 93,1% (остварено 1.346.154 услуга, планирана 1.446.370) чиме је План 
остварен. Услуге физикалне медицине за амбулантне кориснике, остварене су 
98,1% (остварено 856.913 услуга, планирано 873.480) чиме је План остварен. За 
стационарне пацијенте остварење је 85,4% (остварено 489.241 услуга од 
планираних 572.890) чиме План није остварен. 
 
Крв и компоненте крви 
 

Планирана је набавка 7.626.294 мл компоненти крви на годишњем нивоу, а 
остварено 8.500.494 мл односно 111,5% Плана.  
 
Уградни материјал и остала медицинска средства за осигурана лица РЗЗО 
 

Укупна планирана количина уградног материјала и осталих медицинских 
средстава на нивоу Клиничког центра (за осигурана лица РЗЗО) за 2009. годину је 
8.855 а набављено је 8.536, чиме је План успешно реализован (94%). Укупна 
планирана вредност уградног материјала и осталих медицинских средстава на 
нивоу Клиничког центра (за осигурана лица РЗЗО) за 2009. годину је 
288.264.980,00, при чему је утрошено 280.986.030,00 што значи остварење 
годишњег Плана (ИД = 97,3%). 
 
Санитетски материјал 
 

Укупна планирана вредност санитетског и медицинског потрошног 
материјала на нивоу Клиничког центра (за осигурана лица РЗЗО) за 2009. годину је 
385.357.000,00. Утрошено је 705.924.161,00 што је 83,2% више у односу на 
оптимално остварење.  
 

2. Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања"  
 

Подаци о кадровима 
 

У СБ за неспецифичне плућне болести “Сокобања“ запослено је 4 доктора 
медицине више и 59 медицинских сестара-техничара  мање од важећим 
Правилницима прописаних кадровских норматива.  
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Дани хоспитализације 
 

Болница је, на 100 интернистичких постеља, од укупно годишњим Планом 
планираних 36.500 болесничких дана у 2009. години имала остварење 140,2% 
(51.177) чиме је План значајно премашен. 

За осигуранике матичне филијале планирано је у 2009. години 34.857 
болесничких дана, реализовано је 141,8% (49.418) чиме је значајно премашен са 
41,8%. Осигураници осталих филијала остварили су 1.759 болесничких дана 
(107,1%) од годишњим планом планираних 1.643, чиме је План успешно остварен.  

Рехабилитација на 200 постеља у 2009. години остварила је 18.125 болесничких 
дана, што је 27.6% од планираног за 2009. годину (65.700). што значи да План 
рехабилитације није остварен. 

На нивоу болнице, од планираних 102.200 болесничких дана остварено је 69.302 
дана, што је 67,8% плана и значи неизвршавање плана рада.  

 

Хоспитализована лица 

 
Од годишњим Планом предвиђеног броја лечених лица (3.274) на 100 постеља за 

болничко лечење, у протеклој години хоспитализовано је 4.673 (142,7%) чиме је 
План остварен 42,7% преко оптималног остварења. 

Од планираних 3.127 болесника осигураника матичне филијале, лечено је 4.521 
(150,9%) чиме је План остварен од 144,6% што је 44,6% преко оптималног 
остварења. Планом је предвиђено лечење 147 болесника осталих филијала, а лечено 
је  152 (103,4%) чиме је План остварен.  

Рехабилитација на 200 постеља остварила је лечење 1.376 болесника што је 
39,6% од планираног броја за 2009. годину (3.476) чиме План није остварен. 

На нивоу болнице, од планираних 6.750 болесника лечено је 6.049 болесника, 
што је 89,6% плана и што значи извршење плана броја хоспитализованих лица за 
2009. годину у толерантним границама. 

 

Коришћење болничких постеља 

Остварена просечна дужина хоспитализације за болничко лечење је 11.5 дана, 
што је 0,6 дана мање од планиране (15,1). Просечна заузетост постеља у 2009. 
години на Одељењу интерне медицине и кардиологије износи 67,3% што 
представља неуспешно остварење Плана; на Одељењу за пулмологију износи 
162%, чиме је План остварен 62% преко оптималног остварења; на Одељењу за 
рехабилитацију износи 24,8% што је неуспешно остварење Плана. На нивоу 
болнице као целине, остварена је просечна дневна заузетост постеља од 63,3%, што 
је неизвршење планиране просечне дневне заузетости од 93,3%. 
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Пратиоци лечених лица 
 

Остварење броја пратилаца за болничко лечење је 56,6% (261 од планираних 461) 
чиме План није остварен; остварење броја дана боравка пратилаца је 45,5% (4.221 
од планираних 9.267) што представља неуспешно остварење Плана. Остварење 
броја пратилаца за рехабилитацију је 35,7% (148 од планираних 415), што значи да 
План није остварен; остварење броја дана боравка пратилаца је 31,3% (2.724 од 
планираних 8.715) чиме План такође није остварен. 

 

Специјалистички прегледи и интервенције  
 

С обзиром да је пружено 260 специјалистичких прегледа амбулантним и 540 
прегледа стационарним пацијентима, један специјалиста у просеку је обавио 44 
прегледа у 2009. години, што је у односу на прописани норматив од 1.200 прегледа 
годишње, значајно мање. Интервенције за амбулантне пацијенте у 2009. години 
остварене су са 28,0% (остварено 280 од планираних 1.000) чиме План није 
остварен; План није остварен у Служби пулмологије (10,5%) као и у Служби 
интерне медицине (25,3%). За стационарне пацијенте обављено је 305 интервенција 
од планираних 805 (37,9%), што такође значи да План није остварен.  
 
Дијагностичке услуге 
 

Дијагностичке услуге за амбулантне пацијенте остварене су 22,2% од 
годишњег Плана услуга (остварено је 2.412 услуга од планираних 10.864), чиме 
План није остварен.  

Дијагностичке услуге за стационарне пацијенте су остварене 72,5% у односу 
на годишњи План (остварено је 21.790 услуга од планираних 30.073), чиме је План 
остварен у толерантним границама. 
 
Лабораторијска дијагностика 
 

Укупан број услуга (анализа) за 2009. годину биохемијско-хематолошке 
лабораторијске дијагностике остварен је са 104% (остварено су 41.673 услуге од 
планиране 40.071) што је успешно остварење Плана. Анализе урина остварене су у 
потпуности и са 102,3% јер је урађено 15.633 анализа урина а планирано да се 
уради 15.543.  

Микробиологија и паразитологија је План лабораторијских услуга остварила 
у толерантним границама и са 76,1%, јер је остварено 11.672 услуга а планирано 
15.347 услуга. 
 
Рентген и ултразвучна дијагностика 
 

Укупан број планираних услуга за 2009. годину рентген дијагностике 
остварен је са 118,1% (остварено је 1.251 услуга од планираних 1.059) што значи 



 151

значајно веће остварење Плана. Услуге ултразвучне дијагностике су остварене 
61,3% (остварено је 500 услуга од планираних 815), чиме План није остварен. 
 
Физикална медицина и рехабилитација 
 

Планирани број осигураника на физикалној терапији и рехабилитацији 
остварен је у потпуности и са 96,9%, јер је терапија пружена 14.921 амбулантном и 
стационарном пацијенту а планирано је да се пружи за 15.395 пацијената.  
 
Санитетски и медицински потрошни материјал за осигуранике РЗЗО 
 

Укупна планирана вредност санитетског и медицинског потрошног 
материјала за осигуранике РЗЗО за 2009. годину је 2.467.895,00 динара. Утрошено 
је 71,1% од Плана (1.753.523,00 динара), што значи да је План остварен у 
толерантним границама. 
 

3. Институт за лечење и рехабилитацију "Нишка Бања"  

 
Преглед остварења стационарног лечења 

 
У Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ у 2009. години 

хоспитализовано је 9.121 болесник или 95,6% од годишњим Планом планираних 
9.540 болесника. Остварено је 153.641 б.о. дана или 99,3% од планираних 154.740 
б.о. дана за 2009. годину. Остварена просечна дужина лечења је  16.9 дана, а 
планирана  за 2009. годиину је 16,2 дана.  

Остварење плана по одељењима: 
Одељење реуматологије: хоспиталозована су 1.252 лица (93,4% годишњег Плана) и 
остварено 14.019 б.о. дана (100,2% годишњег Плана); 
Одељење кардиологије: хоспиталозовано је 1.469 лица (113% годишњег Плана) и 
остварено 11.681 б.о. дана (101,6 % годишњег Плана); 
Одељење опште физикалне медицине и специјализоване рехабилитације: 
хоспиталозовано је 6.082 лица (95% годишњег Плана) и остварено 55.887 б.о. дана 
(45,5% годишњег Плана); 
Одељење ортопедије: хоспитализована су 318 лица (63,6% Плана) и остварено 
3.319 б.о. дана (50,3% Плана), што је најмање остварење на нивоу института. 

 
Стационарно лечење осигураника са подручја матичне филијале 
 

Лечена су 4.313 лица са подручја матичне филијале или 103,7% од 
годишњим Планом планираних 4.160. Број остварених б.о. дана је 63.235 или 
107,2% од планираних 59.000. Остварена је просечна дужина лечења 14,7  дана од 
планираних 14,2 дана.  
 

Стационарно лечење осигураника са подручја осталих филијала је остварено 
у односу на годишњи План са 89,4%, (хоспитализовано је 4.808 лица од 
планираних 5.380). Остварено  је 90.406 б.о. дана  од планираних 95.740, што је 
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остварење од 94,4%. Остварена је просечна дужина лечења 18,8 дана, планирано 
17,8 дана. 

 
Учешће корисника матичне филијале у укупном остварењу  
 

Корисници са подручја матичне филијале учествују са 47,3% у броју 
хоспитализованих и са 41,6% у укупно оствареном броју б.о. дана. 

 
Преглед остварених услуга физикалне медицине и рехабилитације  
 

План укупних услуга физикалне медицине и рехабилитације остварен је 
109,4% од Плана (планирано је 540.625 а остварено 591.530 услуга); за амбулантне 
пацијенте остварење је 167,9% (планирано  49.625 услуга, остварено је 83.320 
услуга) а за стационарне 103,5% (планирано  491.000 услуга, остварено је 508.210 
услуга), што је успешно остварење плана. 
 
Преглед остварених операција  
 

За 2009. годину планирано је (на Одељењу ортопедије) да се изврше 303 
операције; у овом извештајном периоду извршене су 264 операције (87,1%), што је 
толеарнтно остварење плана; 214 за кориснике матичне филијале (86,6%) од 
планираних 247 операција за ове кориснике, 50 за кориснике са подручја осталих 
филијала (89,3%) од планираних 56. 
 
Преглед остварења лабораторијске дијагностике 
 

У 2009. години од планираних 132.443 хематолошко-биохемијских анализа 
за амбулантне и стационарне пацијенте остварено је 135.093 (102%); остварено је 
3.911 прегледа урина од планираних 3.835 (102%), што је успешно остварење 
Плана. 

 
Преглед остварених услуга рентген, ултразвучне дијагностике и магнетне 

резонанце 
 
Број услуга рентген дијагностике, у односу на План остварен је 101,7% 

(планирано 5.000 услуга, остварено 5.084), што је успешно остварење Плана.  
Број услуга ултразвучне дијагностике, у односу на План остварен је 137,2% 

(планирано 3.900 услуга, остварено 5.349), што је значајно веће остварење Плана..  
Број услуга доплер дијагностике, у односу на План остварен је 108,8% 

(планирано 650 услуга, остварено 707), што је успешно остварење Плана. 
Број услуга магнетне резонанце, у односу на План остварен је 127,2% 

(планирано 1.500 услуга, остварено 1.908), што је значајно веће остварење Плана.  
 

Специјалистички прегледи за амбулантне и стационарне пацијенте  
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У 2009. години обављено је 14.835 специјалистичких прегледа за амбулантне и 
12.413 прегледа за стационарне пацијенте, што значи да су годишњи планови ових 
услуга у потпуности реализовани.  
 

4. Клиника за стоматологију Ниш 
 

Извршење плана здравствених услуга Клинике за стоматологију Ниш у 2009. 
години 

Делатност Планирано  Остварено ИД 
Одељење за болести зуба и 
ендодонцију 

70.046 65.149 
93 

Одељење за оралну хирургију 38.528 38.349 99,5 
Служба за максилофацијалну 
хирургију 

59.958 63.716 
106,3 

Одељење за стоматолошку протетику 15.321 13.621 88,9 
Одељење за парадонтологију и оралну 
медицину 

26.163 22.967 
87,8 

Одељење за дечију и превентивну 
стоматологију 

75.510 60.722 
80,4 

Одељење за ортопедију вилица 39.200 35.673 91 
Ртг 7.227 4.729 65,4 
Укупно 331.953 304.926 91,9 

 
 Служба за максилофацијалну хирургију која представља стационарни део 
Клинике за стоматологију остварила је 106,3% планираних услуга (остварила 
63.716 услуга а планирала 59.958). Стационар је радио у оквиру 8 постеља на ОРЛ 
Клиници до пуштања у рад новоизграђеног одељења са 25 постеља (31.12.2009. 
године). 
 
Хоспитализована лица 
 

Од годишњим Планом планираног укупног броја лечених лица (496 лица) у 
2009. години хоспитализовано је 489 лица (98,6% планираног броја). По 
специјалисти хоспитализовано је  82 болесника. 
 
Дани хоспитализације 
 

Од укупно годишњим Планом планирана 2.482 болесничка дана остварено 
је 88,6% (2.200 болесничких дана), чиме је План остварен у толерантним 
границама. 
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Коришћење болничких постеља 
 

Просечна дужина хоспитализације у 2009. години је 4,5 дана, за 0,5 дана 
мања од планиране. Просечна дневна заузетост постеља за овај извештајни период 
износи 24,1% чиме План није остварен. 
 
Операције 
 

Од годишњим Планом укупно планираних 800 операција урађене су 673 
операције (проценат остварења 84,1% чиме је План остварен у толерантним 
границама).  
Специјалистички прегледи и интервенције за амбулантне пацијенте 
 

Специјалистички прегледи за амбулантне пацијенте остварени су са 89,6% 
годишњег Плана услуга (остварена је 13.027 услуга од планираних 14.500). 
Амбулантним пацијентима пружено је 98,7% планираних интервенција (остварене 
су 21.223 интервенције од планираних 21.500) што представља потпуно остварење 
планираног.  
 Консултативни прегледи за стационарне пацијенте остварени су са 135,7% 
годишњег Плана (остварено је 285 а планирано 210 консултативних прегледа за 
стационарне пацијенте). Обављено је и  101,2% планираних интервенција 
(остварено 86 од планираних 85), што представља потпуно остварење планираног.  
 
 
Крв и компоненте крви 
 

Планирана је набавка из других установа 6.770 мл  компонената крви на 
годишњем нивоу, а набављено је 11.400 мл (ИД = 194,4%). Овако значајно веће 
остварење је у складу са обимом посла ове Службе. 
 
Уградни материјал и остала медицинска средства  
 

Укупна планирана вредност уградног материјала и осталих медицинских 
средстава на нивоу ове Службе за 2009. годину је 827.308,00 динара. У 2009. 
години утрошено је 82,1% планираних средстава (606.979,00 динара), чиме је План 
остварен у толерантним границама. 
 
Санитетски и медицински потрошни материјал  
 

На нивоу целе Клинике планирана вредност санитетског и медицинског 
потрошног материјала за осигуранике РЗЗО је 3.763.589,00 динара. У 2009. години 
утрошено је 4.076.000,00 динара или 108,3%, што је успешна реализација Плана.  
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5. Општа болница Здравственог центра “Алексинац”  

 
У односу на важеће кадровске нормативе из Правилника ова здравствена 

установа има мањак 5 доктора медицине, 1 фармацеута-биохемичара и 3 
медицинске сестре-техничара. 
Хоспитализована лица 

 

У 2009. години хоспитализовано је 4.854 лица  (94,5% од планираног броја у 
односу на годишњи План од 5.180 лица, што значи да је План остварен у 
потпуности.  

За осигуранике матичне филијале проценат извршења Плана је 102,5%, што 
је успешно остварење Плана, лечено је 4.734 од планираних 4.620 лица; 
осигураници других филијала остварили су 40,0% Плана, јер је лечено 120 а 
планирано лечење 300 осигураника других филијала, што је неизвршење Плана.  

 
 

Дани хоспитализације 
 

Општа болница у саставу Здравственог центра “Алексинац” има 135 
постеља. Од укупно годишњим Планом планираних 40.005 болесничких дана, 
остварено је 101,7% или 40.264 болесничка дана, чиме је План успешно остварен.  

За матичну филијалу планирана су 38.562 болесничка дана, а остварено је 
39.698 болесничких дана или 103% годишњег Плана, што је успешно остварење. За 
остале филијале Планом је предвиђена реализација 1.443 болесничка дана. У току 
2009. године остварено је 566 болесничких дана или 39,2% годишњег Плана, што је 
неуспешно остварење. 
 

Коришћење болничких постеља 
 

Просечна дужина хоспитализације је 8,3 дана, за 0,6 дана дужа од планиране 
(7,7). Просечна заузетост постеља у 2009. годиние је 81,7% чиме је План остварен 
(планирано 81,2%). Просечне заузетости постеља по одељењима су: интерно 
(73,7%); хирургија (83,4%); гинекологија и акушерство (82,2%), педијатрија 
(100,7%). 
 

Операције 
 

Од годишњим Планом планираних 990 операција (812 за целокупну 
хирургију, односно 178 за гинеколошко-акушерско oдељење), у  2009. години 
урађено је 837 операција, са процентом остварења  84,5%, чиме је План остварен у 
толерантним границама. 
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Број операција на годишњем нивоу по специјалисти је 56 а у 
организационим јединицама је следећи: општа хирургија 76; ортопедија 61; 
урологија 42 и гинекологија и акушерство 32. 
 
Неонатологија 
 

У овом Одсеку рођено је  92,4% планиране деце (416 од планираних 450); 
реализација броја  дана лечења је 90,2% (2.041 од планираних 2.250), чиме је План 
успешно остварен. 
Пратиоци лечених лица 
 

На Одељењу педијатрије боравило је 282 од планираних 300 пратилаца 
лечене деце (ИД = 94%). Пратиоци су боравили 2.454 дана (планирано 1800 дана), 
што представља значајно веће остварење Плана (ИД = 136,3%).  
 

Специјалистички прегледи и интервенције за амбулантне пацијенте 
У Општој болници укупно је урађено 60.278 специјалистичких прегледа, од 

чега 58.343 за амбулантне и 1.935 за стационарне пацијенте (остварење Плана 
специјалистичких прегледа за амбулантне пацијенте је 104,9% годишњег Плана и 
120,9% годишњег Плана за стационарне пацијенте). Један специјалиста је у 
просеку обавио 2.009 специјалистичких прегледа, што је више од сваке 
појединачне прописане мере извршења.  

Извршење интервенција за амбулантне пацијенте је значајно веће од 
планираног и износи 121,3% (43.810 а планирано 36.038 интервенција). Извршено 
је 1.839 од планираних 1.660 интервенција за стационарне пацијенте, што је такође 
успешна реализација Плана (ИД = 110,8%).  
 

Дијагностичке услуге 
 

Дијагностичке услуге су остварене: за амбулантне пацијенте у обиму 72,7% 
годишњег Плана (остварено 687 од планираних 945 услуга)  чиме је План остварен 
у задовољавајућем обиму; за стационарне пацијенте у обиму 141,9% годишњег 
Плана услуга (остварено је 149 услуга од планираних 105) чиме је План значајно 
премашен. Реализација дијагностичких услуга за осигуранике РЗЗО за амбулантне  
пацијенте је 75,1% годишњег Плана (остварено 687 од планираних 945)  чиме је 
План остварен у толерантним границама а за стационарне пацијенте је 141,9% 
годишњег Плана услуга (остварено је 149 услуга од планираних 105) чиме је План 
значајно премашен (установа као разлог потпуног неостварења Плана 
дијагностичких услуга наводи двомесечно боловање интернисте- извршиоца 
истих). 
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Лабораторијска дијагностика 
 

Служба лабораторијске дијагностике је заједничка за општу болницу и дом 
здравља. Извршење броја услуга у 2009. години службе биохемијско- хематолошке 
лабораторијске дијагностике је:  

Укупан број услуга остварен је 101,3% годишњег Плана хематолошких 
анализа (остварено је 341.282 анализа од планираних 337.305) што је успешно 
остварење Плана а за осигуранике РЗЗО извршено је 341.282 од планираних 
337.305 што је успешна реализација Плана од 102,9%; 

Укупан број услуга и број услуга за осигуранике РЗЗО остварен је са 94,9% 
годишњег Плана биохемијских анализа (остварене су 203.953 услуге од 
планираних 214.980) што је успешна реализација Плана; 

Укупан број услуга и број услуга за осигуранике РЗЗО остварен је са 96,8% 
годишњег Плана прегледа урина (остварено је 237.598 услуга од планираних 
245.350) што је успешна реализација Плана;  

План микробиолошких и паразитолошких лабораторијских услуга и на 
укупном нивоу и за осигуранике РЗЗО остварен је у обиму 135,2% планираног 
броја (остварене су 71.654 услуге од планираних 53.000) што значи да је План 
значајно премашен.  

 
Рентген и ултразвучна дијагностика  

Услуге рентген дијагностике имају остварење од 110,2% (7.160 од 
планираних 6.500 услуга), а услуге ултразвучне дијагностике од 138,2% (урађено је 
8.291 од планираних 6.000 услуга) што је значајно више од Планираног. 
 

Терапијске услуге 
 

Терапијске услуге за амбулантне пацијенте осигуранике РЗЗО су у 2009. 
години остварене са 68,1% годишњег Плана услуга (остварене су 8.733 од 
планираних 12.950 услуга) чиме План није остварен.  
 

Дневна болница 
 

Дневна болница која је организационо у оквиру интерног одељења је у 
домену броја лечених лица и оствареног броја дана лечења у потпуности извршила 
План (лечено је 1.460 лица колико је и планирано и лечена лица остварила су 1.460 
дана лечења). 
 

Физикална медицина и рехабилитација 
 

План Службе физикалне медицине и рехабилитације у домену стационарног 
лечења остварен је са 77,4% од Плана (остварене су 1.703 услуга од планираних 
2.200) што је задовољавајућа реализација.  Једно од објашњења оваквог извршења 
је и чињеница да се рад у овој Служби одвијао без специјалисте физикалне 
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медицине и рехабилитације, односно један специјалиста је радио и у дому здравља 
и у општој болници.  
 
Крв и компоненте крви 
 

Из сопствених извора за осигуранике РЗЗО планирана је потрошња 736.000 
мл крви и компоненти а утрошено је 583.220 мл или 82,5% планираног, што значи 
да је План реализован у толерантним границама.   

Планирана је набавка 44.950 мл крви и компоненти крви а остварено је 
15.300 мл, што је 34% Плана и значи да План није реализован.   
 

Уградни материјал и остала медицинска средства за осигурана лица РЗЗО 
 

Укупна планирана вредност уградног материјала и осталих медицинских 
средстава за 2009. годину је 4.317.888,00 динара а утрошено је  75,1% или 
3.243.168,00 динара, што значи да је План остварен у задовољавајућем обиму.  
 

Санитетски и медицински потрошни материјал 
 

Укупна планирана вредност санитетског и медицинског потрошног 
материјала на нивоу Здравственог центра за осигуранике РЗЗО за 2009. годину је 
16.136.380,00 динара.  У 2009. години утрошено је 117,6% (18.972.806,00 динара, 
чиме је План значајно премашен.  
 
 

6. Специјална болница за психијатријске болести “Горња Топоница“ Ниш 

 
Кадар 
 

У погледу кадра, у односу на “Правилник о изменама и допунама 
Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у 
здравственим установама и другим облицима здравствене службе“ (“Сл. гласник 
РС” бр. 112/09), односно у односу на члан 16. „Уредбе о изменама и допунама 
Уредбе о Плану мреже“ (“Сл. гласник РС“ бр. 84/08), ова здравствена установа има 
11 доктора и 23 техничара мање од прописаног норматива.  

На основу “Правилника о изменама и допунама Правилника о ближим 
условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и 
другим облицима здравствене службе“ (“Сл. гласник РС” бр. 112/09) члан 31. 
болница може имати највише 240 немедицинских, тј. административно-техничких 
радника (40+200). Болница има 5 здравствених сарадника и 9 техничких радника 
више и 8 административних радника мање од Правилником прописаног норматива.  
 
Дани хоспитализације 
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Од планирана 262.052 болесничка дана у 2009. години за осигурана лица 
РЗЗО остварено је 273.975 болесничких дана (ИД = 104,6%), чиме је План у 
потпуности реализован. 

За осигуранике матичне филијале у овом периоду реализована су 91.422 
болесничка дана или 108,1% од предвиђених 84.587 болесничких дана. У групи 
осигураника других филијала, извршење Плана за 2009. годину износи 102,9% 
(планирано је 177.465 а остварена су 182.553 болесничка дана). 

 
Хоспитализована лица 

У овом извештајном периоду хоспитализовано је 2.388 лица, осигураника 
РЗЗО од планираних 2.560, што представља успешно извршење Плана (93,3% од 
планираног броја лечених лица). 

Хоспитализовано је 1.050 или 99,5% од предвиђених 1.055 осигураника 
матичне филијале РЗЗО. У групи осигураника других филијала, извршење Плана 
износи 88,9% (планирано је 1.505 хоспитализација, а остварено је 1.338), чиме је 
План остварен у толерантним границама.  

Специјалиста је у просеку хоспитализовао 58 пацијената.  

 
 
 

Коришћење болничких постеља 

 
Остварена је просечна дужина хоспитализације од 114,7 дана, што је за 12,4 

дана више од планиране (планирана 102,3). По Центрима (службама) то изгледа 
овако: 

У Центру интензивног и полуинтензивног психијатријског третмана просечна 
дужина лечења је 56,6 дана (планирано 60,0). Број лечених болесника је 985 или 
96,6% планираног броја (планираних 1.020 болесника).  
У Центру психосоциорехабилитације просечна дужина лечења је 347,7 дана 
(планирано 335 дана) а остварен број лечених болесника је 112 од планираних 110 
болесника (ИД = 101,8%). 
У Центру продуженог психијатријског третмана просечна дужина лечења је 360 
дана (колико је и планирано) а број лечених болесника је 209 од планираних 210 
болесника (ИД = 99,5%). 
У Центру форензичке психијатрије просечна дужина лечења је 227,2 дана 
(планирано 180 дана) а број лечених болесника је 209, од планираних 210 (ИД = 
99,5%). 
У Центру специјализованих одељења просечна дужина лечења је 47,8 дана 
(планирано 50,0). Лечено је 647 болесника, што је 78% планираног броја, што је 
узвршење годишњег Плана у толерантним границама.   
У Центру геронтопсихијатрије просечна дужина лечења је 102,7 дана (планирано 
120,0). Број лечених болесника је 226 од планираних 180 болесника (ИД = 125,6%), 
што је значајно веће извршење Плана (разлог лечења већег броја болесника су 
повећане потребе за овим видом здравственог збрињавања, због чега постоје и 
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листе чекања). Просечна заузетост постеља остварена у 2009. години је 93,8% а 
планирана 90%.  
 
Специјалистички прегледи и интервенције за амбулантне пацијенте 
 

Специјалистички прегледи за амбулантне пацијенте (за осигурана лица 
РЗЗО) су остварени са 217,4% годишњег Плана (остварен је 14.131 од планираних 
6.500 прегледа), чиме је План значајно премашен.  

Значајно је премашен и План интервенција за амбулантне пацијенте. 
Урађено је 1067 од планираних 40 интервенција, што је извршење од 2667,6%  

Број обављених специјалистичких прегледа на годишњем нивоу односно 
недељно по специјалисти је 345 односно 8. 
 
Консултативни прегледи и интервенције за стационарне пацијенте 
 

Консултативни прегледи за стационарне пацијенте, за осигуранике РЗЗО  су 
остварени са 57,5% годишњег Плана услуга (остварено је 2.476 од планираних 
4.310 прегледа), што значи неизвршење Плана рада. 
 
 
 
 
Дијагностичке услуге 
 

Дијагностичке услуге за осигурана лица РЗЗО и амбулантне пацијенте су у 
2009. години остварене са 59,1% годишњег Плана услуга (остварено је 1.412 услуга 
од планираних 2.390 услуга). За стационарне пацијенте ове услуге су остварене са 
78,3% (остварено је 1.718 услуга од планираних 2.195 услуга). Дијагностичке 
услуге нису успешно реализоване.  
 
Лабораторијска дијагностика 
 

У оквиру хематолошких анализа План је остварен са 100,2% (остварене су 
79.632 анализе од планираних 79.500), чиме је План остварен у потпуности. Код 
биохемијских анализа остварење је 126,9% (остварене су 30.402 анализе од 
планираних 23.950), чиме је План остварен значајно више од успешног. Код 
анализа урина остварење је 104,3% (остварена су 3.232 прегледа од планираних 
3.100), чиме је План остварен у потпуности. 

Укупан број услуга службе лабораторијске дијагностике у овом 
извештајном периоду остварен је са 106,3% (остварено је 113.266 услуга од 
планираних 106.550), што представља успешно остварење Плана. 
 
Рентген и ултразвучна дијагностика 
 

Укупан број планираних услуга рентген и ултразвучне дијагностике у овом 
извештајном периоду остварен је са 115,9% (остварено је 2.457 услуга од 
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планираних 2.120 услуга), чиме је План успешно остварен. При томе, број услуга 
рентген дијагностике остварен је са 106,9% (остварено је 1.667 услуга од 
планираних 1.560 услуга) а услуге ултразвучне дијагностике су остварене са 
141,1% (остварено је 790 услуга од планираних 560 услуга).  
 
Санитетски и медицински потрошни материјал  
 

Укупна планирана вредност санитетског и медицинског потрошног 
материјала на нивоу болнице за 2009. годину је 4.409.736,00 динара. У 2009. години 
утрошено је 125,6% планираних средстава (5.536.601,00 динара), чиме је План 
значајно премашен. 

 
7. Специјална болница за плућне болести “Озрен“ Сокобања 

 
Кадар 
  

У односу на “Правилник о ближим условима за обављање здравствене 
делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе“ 
(“Сл. гласник РС” бр. 43/06) члан 19. и 23. ова здравствена установа има 2 доктора 
медицине и 8 медицинских сестара-техничара мање од прописаног норматива.  

 
 

Кадар у СП за плућне болести “Озрен“ Сокобања 
 

 
СЛУЖБА(ОДЕЉЕЊЕ) 

пост. Садашњи кадар 
лекари + техничари 

Норматив кадра 
лекари + 
техничари 

ПНЕУМОФТИЗИОЛОГИЈА     
(дуготрајна хоспитализац.) 60 4 13 3 121 *Неспец. плућна обољења 
(акутна хоспитализација) 60 12 38 11 40

2 ИНТЕРНО ОДЕЉЕЊЕ 15 2 5 3 8
3 ОФТАЛМОЛОГИЈА 15 1 5 2 6
4 БОЛНИЧКА АПОТЕКА    1 1

ДИЈАГНОСТИКА     
Биохемијско-хематол. лаб.   7  7
Микробиолошка лаборатори.  1 2 1 25 

Радиолошка дијагностика  1 2 2 4
СВЕГА 150 21 72 23 (22+1) 80
 
* У оквиру ових постеља кадар у интензивној нези (ниво 2) је израчунат на 8 
постеља (5% укупног постељног фонда према Уредби о Плану мреже здравствених 
установа (“Сл. гласник РС” бр. 42/06)  члан 41.  
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На основу Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у 
здравственим установама и другим облицима здравствене службе (“Сл. гласник 
РС” бр. 43/06) члан 31. Специјална болница може имати највише 53 немедицинских 
тј. административно- техничких радника (9+44) и запослено је 13 техничких 
радника више.  
 
Дани хоспитализације 
 

Од укупно годишњим Планом планираних 51.968 болесничких дана за 2009. 
годину, остварено је 92,3% (48.276 болесничка дана), чиме је годишњи План 
успешно остварен. Осигурана лица РЗЗО остварила су 92,3% планираних б.о. дана 
(46.318 од планираних 50.195 болесничких дана). Осигураници матичне филијале 
остварили су 20.713 б.о. дана што је од планираних 22.787 б.о. дана 90,9%. 
Осигураници осталих филијала остварили су 25.605 болесничких дана или 92,4% 
од годишњим планом планираних 27.408 болесничких дана, чиме је План у 
потпуности остварен. 

 

Хоспитализована лица 
 
 Од годишњим Планом планираног броја лечених лица у 2009. години (2.150 
лица) лечено је 2.260 лица или 103,5% од планираног броја, што значи остварење 
Плана у потпуности. Лечено је 2.188 од планираних 2.010 осигураника РЗЗО, што 
је 108,3% остварења годишњег Плана рада. Лечено је 1.470 осигураника матичне 
филијале, што је 117,4% годишњег плана броја лечених осигураника матичне 
филијале. Истовремено је лечено и 718 лица осталих филијала, што је 93,5% 
планираног броја.  
 Специјалиста је током 2009. године на нивоу болнице лечио у просеку 151 
болесника.   
 
Коришћење болничких постеља 
 

Просечна дужина хоспитализације за осигуранике РЗЗО је 21,2 дана, што је 
за 3,8 дана краћа од планираних 25 дана. Просечна дневна заузетост постеља је 
84,6% (планирана 91,7%) чиме је План у потпуности остварен. 
 
Специјалистички прегледи и интервенције  

 

За амбулантне пацијенте болница је остварила 120,7% планираних 
специјалистичких прегледа (урађено је 1.709 прегледа). За стационарне пацијенте 
извршено је 1.027 специјалистичких прегледа или 79,3% планираног броја ових 
прегледа. Један специјалиста је у просеку извршио 182 специјалистичка прегледа, 
што је значајно мање од Правилником прописаних важећих норматива.  

Истовремено је на укупном нивоу за амбулантне пацијенте остварено 
141,9% планираних интервенција (132 од планираних 93) а за осигуранике 143,7% 
планираних интервенција (остварено је 125 од планираних 87 интервенција). 
Годишњи План интервенвција није остварен у офталмолошкој амбуланти 
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(остварене су 22 од планираних 62 интервенције, што је 35,5% планираног за 2009. 
годину). 

Остварено је 118,7% планираних интервенција за стационарне пацијенте 
(остварено је 59.045 од планираних 49.736 интервенција) чиме је План успешно 
остварен. Осигурана лица РЗЗО на стационарном лечењу имају годишње остварење 
интервенција од 118,6% (остварено је 58.985 од планираних 49.734) чиме је План 
остварен 18,6% преко оптималног. Годишњи План интервенвција остварен је 
422,3% преко оптималног на одељењу пулмологије (остварене су 14.892 од 
планираних 2.851 интервенција или 522,3% планираног за 2009. годину). 
 
Дијагностичке услуге 
 

Дијагностичке услуге за осигурана лица РЗЗО су у 2009. години остварене: 
за амбулантне пацијенте 108,7% годишњег Плана услуга (остварено је 1.475 услуга, 
планирано 1.357); за стационарне пацијенте 93,2% годишњег Плана услуга 
(остварено је 14.907 а планирано 16.000 услуга). 

За осигуранике матичне филијале планирано је у 2009. години 8.712 
дијагностичких услуга а реализовано 7.110 (ИД = 81,6%), чиме је План остварен у 
задовољавајућем обиму. За стационарне пацијенте  остварено је 77,2% планираних 
дијагностичких услуга, 5.790 од планираних 7.500.  

Осигураници осталих филијала остварили су 9.272 дијагностичке услуге, 
107,8% од годишњим планом планираних 8.605 услуга, чиме је План остварен у 
потпуности.  
Лабораторијска дијагностика 
 

У оквиру лабораторијске дијагностике, План броја хематолошких анализа 
�� ��������� ���� ���� � 2009. години остварен је са 101,4% 
(остварено је 46.876 услуга од планираних 45.791 услуге), што је успешно 
остварење Плана. 

План броја биохемијских анализа остварен је у потпуности (105,8%, јер је 
урађено  46.043 услуге од планираних 43.562 услуге). 

У 2009. години остварене су 24.024 прегледа урина од планираних 30.534 
услуге (ИД = 78,7%), што је задовољавајуће остварење Плана. 

Микробиологија и паразитологија је План лабораторијских услуга остварила 
са 103,9% (остварено је 74.375 услуга од планираних 71.570 услуга), чиме је План 
остварен у потпуности. 
 
Физикална медицина и рехабилитација 
 

Укупан број услуга физикалне медицине и рехабилитације �� 
��������� ���� ���� � 2009. години остварен је са 93,5% (остварене су 
43.790 услуге од планираних 46.850), што је успешно остварење Плана за овај 
извештајни период. 
 
Санитетски и медицински потрошни материјал за осигуранике РЗЗО 
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Укупна планирана вредност санитетског и медицинског потрошног 
материјала за осигуранике РЗЗО на нивоу Болнице за 2009. годину је 4.403.094 
динара а у 2009. години утрошено је 113,1% те суме или 4.981.936,00 динара, чиме 
је План остварен у потпуности. 
 
Крв и компоненте крви 
 

Планирана је набавка из других установа за осигурана лица РЗЗО 11.200 мл 
крви и компоненти крви у 2009. години а остварено је  7.600 мл или 67,9% 
планиране количине,   чиме План није остварен. 

 
 

ТОПЛИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ 
 

1. Општа болница у Прокупљу Здравственог центра “Топлица” 

 
Кадар  
 

На основу Правилника о ближим условима за обављање здравствене 
делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе 
(“Сл. гласник РС” бр. 43/06) члан 31, тј. “Правилника о изменама и допунама 
Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у 
здравственим установама и другим облицима здравствене службе“, (“Сл. гласник 
РС” бр. 112/09),  ова здравствена установа има запослено 13 доктора медицине 
мање и 75 медицинских сестара-техничара више од прописаних кадровских 
норматива.  
 
Дани хоспитализације 
 

Општа болница у Прокупљу има 335 постеља. За 2009. годину годишњим 
Планом су планирана 95.423 болесничка дана а остварено је 87,9% планираних 
дана  (83.893 болесничка дана), чиме је План реализован у толерантним границама. 
За осигуранике РЗОО План болесничких дана је остварен у потпуности са  92,2%, 
јер је од планираних 90.303 остварено 83.316 болесничких дана. 

 Годишњи План за осигуранике РЗОО нису испунили у потпуности: 
Пнеумофтизиологија 89,3% (3.522 од планираних 3.946); Ортопедија 89,5% (5.338 
од планираних 5.963 б.о. дана); Оториноларингологија 71,2% (2.870 од планираних 
3.953 б.о. дана); Акушерско одељење 82,1% (5.028 од планираних 6.126 б.о. дана); 
Гинекологија 71,8% (5.128 од планираних 7.141 б.о. дана); Инфективно 84,6% 
(3.405 од планираних 4.026 б.о. дана); Офталмологија 71,2% (2.721 од планираних 
3.828 б.о. дана). 

Напомињемо да су у мају и јуну 2009. године реновиране просторије 
Одељења офталмологије, те да није радило пуним капацитетом, што се одразило на 
све компоненте остварења Плана.  
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Хоспитализована лица 
 

Од годишњим Планом планираног укупног броја лечених лица (11.219 лица) 
у 2009. години хоспитализовано је 9.973 лица или 88,9% планираног броја  лица.  
Истовремено је хоспитализовано 92,8% планираног броја осигураника РЗЗО, јер је 
од планираних 10.687 осигураника хоспитализовано 9.916 осигураних лица РЗЗО. 
Годишњи План за осигуранике РЗЗО у потпуности нису испунили: 
Пнеумофтизиологија (извршење Плана од 69,0%); ортопедија (87,7%); урологија 
(74,1%), ОРЛ (74,8%); офталмологија (72,2%); гинекологија (86,1%); инфективно 
одељење (83,5%). 

Један специјалиста је у просеку лечио 131 болесника. Број лечених 
болесника по специјалисти по одељењима је следећи: Интерно одељење 138; 
пнеумофтизиологија 120; општа хирургија 126; ортопедија 113; урологија 162; 
психијатрија 105; неурологија 150; ОРЛ 106; офталмологија 75; педијатрија 120; 
акушерство- гинекологија 218 и заразно 162.  
 
Коришћење болничких постеља 
 

Просечна дужина хоспитализације на нивоу болнице у 2009. години је 8,4 
дан (за 0,1 дана мања од планиране). Просечна заузетост постеља износи 65,1%, 
чиме је План остварен.   

 
 

Операције 
 

Од годишњим Планом укупно планираних 6.467 операција у 2009. години 
урађено је 6.259 операција, са индексом извршења од 96,8% чиме је План у 
потпуности остварен. За осигурана лица РЗЗО обим реализације је 92,8% 
(планирано 6.179 а урађено 5.733 операције) чиме је План такође у потпуности 
извршен. 

План операција за осигуранике РЗЗО није остварен у потпуности на 
офталмологији (81,8%) и акушерству (83,8%).  

Број извршених операција за осигуранике по специјалисти на нивоу 
Болнице је 261 операција а по организационим јединицама је следећи: на општој 
хирургији 197, урологији 58, ортопедији 50, ОРЛ 228, офталмологији 109. 
 
Неонатологија 
 

Рођено је 91,2% од планираних 781 деце који су остварили 5.721 дан лечења 
(ИД = 105,7%).  

 

Пратиоци лечених лица 
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На Одељењу педијатрије било је смештено 84,9% планираног броја 
пратилаца лечене деце (387 од планираних 550), што значи задовољавајуће 
остварење Плана. План броја дана боравка реализован је у потпуности (планирано 
је 2.501 а остварено 2.427 дана боравка пратилаца осигураних лица, са  ИД = 97%).   

 
Специјалистички прегледи и интервенције за амбулантне пацијенте 
 

Специјалистички прегледи за амбулантне пацијенте остварени су са 104,9% 
годишњег Плана и обављено је 147.300 прегледа за амбулантне пацијенте. 
Интервенције су остварене са 102,5% Плана (урађено је 114.350 од планираних 
111.539 интервенција), што представља потпуно остварење планираног.  

Консултативни прегледи за стационарне пацијенте су у 2009. години 
остварени са 101,9% годишњег Плана услуга, јер је остварено 12.157 
специјалистичких прегледа. Један специјалиста је у просеку урадио 2.184 
специјалистичких прегледа. Урађено је 95,7% планираних интервенција за ове 
пацијенте (урађено је 3.895 од планираних 3.729 интервенција) што представља 
потпуно остварење планираног за овај извештајни период.  

 

Дијагностичке услуге 
 

За амбулантне пацијенте осигуранике РЗЗО остварено је 98,7% планираних 
дијагностичких услуга (остварено је 1.470 од планираних 1.490 услуга) а за 
стационарне пацијенте 95,1% планираних дијагностичких услуга (остварено је 500  
услуга од планираних 526 услуга), чиме је План остварен у потпуности.  
 
Лабораторијска дијагностика 
 

Укупан број услуга за 2009. годину биохемијско-хематолошке 
лабораторијске дијагностике остварен је са 101,2% (остварена је 248.501 услуга од 
планиране 245.564 услуге). Урађено је 82% планираних анализа урина (24.917 од 
планираних 30.392 анализа урина). Микробиологија и паразитологија је План 
лабораторијских услуга остварила са 107%  (остварена је 116.631 услуга од 
планиране 109.042 услуге). Код патохистолошке лабораторијске дијагностике 
остварено је 101,7% Плана (остварено је 18.627 услуга од планираних 18.320 
услуга), што је успешно остварење Плана. 
 
Рентген, ултразвучна, доплер и скенер дијагностика 
 

Планиране услуге рентген дијагностике остварене су  са 106,3% (остварене 
су 12.803 услуге од планираних 12.049 услуга), што је успешно остварење Плана. 
  Услуге ултразвучне дијагностике су остварене са 103,1% (остварено је 
14.689 услуга од планиране 14.243 услуге), што је успешно остварење Плана. 

Услуге доплер дијагностике су остварене са 103,1% (остварено је 366 услуга 
од планиране 331), што је успешно остварење Плана. 

План услуга скенера је остварен са 98,8% (остварено је 1.504 услуга од 
планиране 1.523 услуге), што је успешно остварење Плана. 
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Терапијске услуге 
 

Терапијске услуге за амбулантне пацијенте осигуранике РЗЗО су у 2009. 
години остварене са 101,9% годишњег Плана (остварено је 13.436 услуга од 
планираних 13.186 услуга), чиме је План остварен у потпуности. 
 
Дневна болница 
 

Дневне болнице у општој болници у Прокупљу имају 20 болесничких 
постеља. С обзиром да је лечено 2.368 од планираних 2.540 болесника осигураника 
РЗЗО, план броја лечених лица у дневној болници остварен је у потпуности (ИД = 
93,2%). Болесници су у дневној болници остварили 9.514 дана лечења, што је у 
односу на планираних 7.641 дана лечења значајно веће остварење плана (ИД = 
124,5%). Лечење у дневној болници у просеку је трајао 4 дана.  
 
Физикална медицина и рехабилитација 
 

План за 2009. годину службе физикалне медицине и рехабилитације 
остварен је у броју лечених осигураника РЗЗО у амбуланти са 100,4% (лечено је 
3.999 лица од планираних 3.985 лица) и стационару са 112% (лечено је 271 лице од 
планирана 242 лица) а на нивоу терапијских и рехабилитационих услуга 101,4% 
(остварена је 81.621 услуга од планираних 80.504 услуга), што је успешно 
остварење Плана.  
 
Крв и компоненте крви 
 

Из сопствених извора за потребе осигураника РЗЗО планирана је потрошња 
1.491 мл крви и компонената крви а утрошено је 1.864 мл крви и компонената крви, 
што је 125% планираног и што значи успешно остварење Плана. 

Планирана је набавка 170 мл крви и компоненти крви а набављено је 376  
мл, што значи реализацију Плана од 217,7%, чиме је План значајно премашен. 
 
Уградни материјал и остала медицинска средства  
 

Укупна планирана вредност уградног материјала и осталих медицинских 
средстава на нивоу опште болнице за 2009. годину је 10.416.580,00 динара а 
утрошено је  87% планираних средстава  (9.261.254,00 динара), чиме је План 
остварен у толерантним границама. 
 
Санитетски и медицински потрошни материјал  
 

Укупна планирана вредност санитетског и медицинског потрошног 
материјала за осигуранике РЗЗО на нивоу опште болнице за 2009. годину је 
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40.122.000,00 динара а утрошено је 94,8% (38.033.905,00 динара), чиме је План 
остварен у потпуности. 
 
 

ПИРОТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ  
Стационарна здравствена заштита на територији Пиротског управног округа 

обезбеђује се и пружа у: 
- Општој болници Пирот  
- Стационару Дома здравља Димитровград, док стационар дома здравља 

Бабушница не ради више година.  
 
 

ОПШТА БОЛНИЦА ПИРОТ  

 

 Општа болница Пирот План рада за 2009. годину реализовала је са 332 
постеље. Број исписаних болесника био је 9875, са 77.784 дана болничког лечења, 
просечном дужином лежања 7,88 дана и просечном заузетошћу постеља 64,19%, 
што није у складу са планом. Ако се погледа по одељењима највећа заузетост је на 
психијатрији (110,50%), а најмања на педијатрији и износи 37,94%. 
 Општа болница Пирот има 25 постеља за новорођенчад. Број новорођене 
деце је био 622 и то је 84,05% од планираног. Број дана боравка новорођенчади 
износио је 3342 што је 90,32% од планираног. 

На хируршким одељењима Опште болнице Пирот 30 лекара у 5 
операционих сала извршили су  за осигуранике РЗЗО 4681 операција (103,52% 
планираног броја) односно 156,03 операције по лекару.  

Услуге лабораторијске дијагностике за осигурана лица РЗЗО је користило 
133.562 пацијента (202,37%), од којих 113.815 амбулантних (214,75%) и 19.747 
стационарних (151,9%). Остварено је укупно 442.606 хематолошких анализа 
(145,16%), 450.359 биохемијских (160,75%), 63.906 анализа урина (177,52%) и 
65.559 услуга патохистолошке лабораторије (122,57%).   
 У породилишту Опште болнице Пирот неонатолошке постеље користило је 
622 новорођене деце осигураних лица што је 84,05% од планираног. Они су 
остварили 3342 дана болничког лежања или 90,32% од планираног. 
 Дневна болница има 8 постеља/места. Број лечених лица је 6756, што је 
152,16% од планираног. Број дана лечења је 6756 што је 152,16% од планираног. 
Просечна дужина лечења је 1 дан, као што је и планирано. 
 У болници бораве пратиоци уз болеснике на одељењима педијатрије, 
хирургије, офталмологије и одељењу ОРЛ. Тај број износи 469 што је 86,06% од 
планираног. Они су остварили 1831 дана, што чини извршење од 83,99%. 

У оквиру физикалне медицине и рехабилитације (амбуланта и стационар) на 
терапији је било 3420 пацијената што је 114% од планираног. Терапијске и 
рехабилитационе услуге имало је 93.844 пацијената што је 108,55% од планираног. 

У оквиру рендген дијагностике услуге је користило 11.918 амбулантних 
пацијената за које је пружено 12.548 услуга (99,59% од планираног). За 5109 
стационарних пацијената пружено је 5376 услуга са индексом извршења од 99,56%.  
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Услуге ултразвучне дијагностике  пружене су за 13.299 амбулантних 
пацијената, што је 199,98% од планираног. За 5638 стационарних пацијената 
пружено је 9858 услуга, чије је извршење износило 165,96%.  

У области Доплер дијагностике пружено је 1024 услуге за амбулантне 
пацијенте (121,9% од планираног) и 440 услуга за стационарне пацијенте (122,22% 
од планираног). 

У скенер дијагностици пружено је 2027 услуга за амбулантне и 870 услуга за 
стационарне пацијенте са извршењем од 132,22% односно 132,42% од планираног. 

Укупни уградни материјал који је употребљен у Општој болници Пирот је 
1010, што је 90,42% од планираног. За набавку уградног материјала укупно је 
утрошено 661.570 динара, колико је и планирано. 
 

 

 

ЈАБЛАНИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ  
Стационарну здравствену заштиту на територији Јабланичког управног 

округа пружају: 
- Општа болница Лесковац и  
- Специјална болница за рехабилитацију “Гејзер“ Сијаринска Бања, 

Медвеђа 
 
 
 

 
ОПШТА БОЛНИЦА ЛЕСКОВАЦ 

 

 Општа болница Лесковац, према Уредби о плану мреже располаже са 795 
постеља, а план рада за 2009. годину реализовала је са 855 постеља. Број исписаних 
болесника је био 31.265, са 208.738 дана  болничког лечења, просечном дужином 
лежања 6,68 и просечном заузетошћу 66,89%, што је углавном у  складу са планом 
рада. Ако се погледа по одељењима највећа заузетост је на психијатријском 
одељењу (144,51%), а најмања на неонатологији и износи 35,87%. 

Услуге лабораторијске дијагностике за осигурана лица РЗЗО је користило 
76.231 пацијената (110,26%), од којих 24.991 амбулантних (140,83%) и 51.240 
стационарних (99,7%). Остварено је укупно 324.784 хематолошких анализа 
(104,15%), 435.730 биохемијских (105,96%), 50.600 анализа урина (100,4%) и 52.617 
услуга патохистолошке лабораторије (106,15%).   

На хируршким одељењима Опште болнице Лесковац 69 лекара у 13 
операционих сала извршили су 7257 операција (102,57% од планираног броја) 
односно 105,17 операција по лекару. 
 У породилишту Опште болнице Лесковац има 60 неонатолошких постеља. 
Неонатолошке постеље користило је 1840 новорођене деце осигураних лица што је 
88,93% од планираног. Они су остварили 9105 дана болничког лежања или 110,73% 
од планираног. 
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У болници су обезбеђене постеље за пратиоце лечених лица које је 
користило 1422 пратиоца осигураних лица, односно 105,33% од плана. Они су 
остварили 7402 дана боравка у болницама односно 113,35% од плана. 
 Дневна болница има 50 постеља. Број лечених лица је 1066, што је 59,72% 
од планираног. Број дана лечења је 10.597 што је 86,87% од планираног. Просечна 
дужина лечења је 9,94 дана што је за 3,11 дана више од планираног. 

У оквиру физикалне медицине и рехабилитације (амбуланта и стационар) на 
терапији је било 6541 пацијената што је 126,27% од планираног. Терапијске и 
рехабилитационе услуге имало је 196.788 пацијената што је 69,58% од планираног. 

У оквиру рендген дијагностике услуге је користило 24.133 амбулантних 
пацијената за које је пружено 40.282 услуге (88,15% од планираног). За 8716 
стационарних пацијената пружено је 12.973 услуге са индексом извршења од 
107,7%.  

Услуге ултразвучне дијагностике  пружене су за 15.654 амбулантних 
пацијената, што је 109,75% од планираног. За 2329 стационарних пацијената 
пружено је 2429 услуга, чије је извршење износило 98,82%.  

У области Доплер дијагностике пружено је 2622 услуга за амбулантне 
пацијенте (135,57% од планираног) и 562 услуге за стационарне пацијенте 
(172,39% од планираног). 

У скенер дијагностици пружено је 1874 услуге за амбулантне и 1020 услуга 
за стационарне пацијенте са извршењем од 76,06% односно 83,06% од планираног. 
 Укупни уградни материјал који је употребљен у Општој болници Лесковац 
је 2986, што је 95,77% од планираног.  

 
 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ “ГЕЈЗЕР“, 
СИЈАРИНСКА БАЊА, МЕДВЕЂА 

 
 

Специјална болница за рехабилитацију “Гејзер“, Сијаринска Бања, Медвеђа 
има 50 болесничких постеља. У 2009. години у њој је лечено 512 болесника 
осигураника РЗЗО, који су остварили 11.570 болничких дана, са просечном 
дужином лечења од 22,6 дана и са просечном дневном заузетошћу од 63,4%. 
Планирани број хоспитализованих лица је остварен са толерантних 82,7%, а број 
дана хоспитализације са 99,3%, значи у потпуности. Просечна дужина лечења је 
значајно дужа од планираних 18,8 дана. Просечна дневна заузетост постеља је 
нижа од ниске планиране просечне дневне заузетости од 63,8%. 

Услуге лабораторијске дијагностике за осигурана лица РЗЗО је користило 
110 искључиво стационарних пацијената (20,37. Остварено је укупно 112 
хематолошких анализа (23,09%), 167 биохемијских (21,41%) и 32 анализе урина 
(22,07%).   

Пратиоцима лечених осигураника намењено је 50 постеља. Ове постеље је 
користило 2 пратиоца (12,5% планираног броја) који су у болници боравили 40 
дана што представља извршење од 12,5%.  

Укупан број пацијената (сви осигураници РЗЗО) који су били на терапији у 
служби физикалне медицине и рехабилитације износио је 898, од чега 400 
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амбулантних са извршењем од 95,24% и 498 стационарних (извршење је 62,64%). 
Укупно је реализовано 83.589 терапијских и рехабилитационих услуга, од чега 
31.079 за амбулантне пацијенте са извршењем од 121,79% и 52.510 за стационарне, 
чије је извршење износило 71,92%. 

 
 

ПЧИЊСКИ УПРАВНИ ОКРУГ  
 
Стационарну здравствену заштиту на територији Пчињског управног округа 

пружају: 
- Стационар дома здравља Босилеград 
- Општа болница Врање у саставу Здравственог центра Врање  
- Општа болница Сурдулица у саставу Здравственог центра Сурдулица 
- Специјална болница за плућне болести Сурдулица 
- Специјална болница за рехабилитацију Бујановац и 
- Специјална болница за рехабилитацију “Врањска Бања“ Врање 

 
 

ДОМ ЗДРАВЉА БОСИЛЕГРАД 
 

 
Дом здравља Босилеград према Плану мреже у стационару има 10 болесничких 
постеља. У својем извештају приказано је 13 постеља.  У 2009. години 
хоспитализовано је 373 болесника (88,8%), који су остварили 2.998 болничких дана 
(96,7%). Остварена је просечна дужина лечења од 8,04 дана, што је дуже од 
планираних 7,38 дана и дневна просечна заузетост постеља од 63,18% што је нешто 
мање од планираних 65,33%. 
 

 
ОПШТА БОЛНИЦА ВРАЊЕ 
 

 
Општа болница Врање План рада за 2009. годину реализовала је са 534 постеље 
према Плану мреже, међутим, у свом извештају општа болница приказује 539. Број 
исписаних болесника је био 14.555, са 128.791 дана  болничког лечења, просечном 
дужином лежања 8,85 и просечном заузетошћу 65,46%. Извршење у броју 
хоспитализованих лица је испод планираног, са процентом извршења од 87,7% у 
односу на годишњи план. С обзиром да се извршењем плана у потпуности сматра 
реализација у висини од најмање 90%, оцењује се да план у броју 
хоспитализованих лица није остварен. План по овом показатељу није остварен у 
следеђим службама: Хирургија (52,7%), Ортопедија (85,0%), Гинекологија и 
акушерство (80,6%), Офталмологија (83,9%) и Инфективне болести (79,7%). 
Остварени број дана хоспитализације је нешто изнад планираног броја, са 
процентом извршења од 102,9%. Међутим, посматрано по болничким одељењима, 
ово извршење је под великом сумњом због, с једне стране, неостварења зацртаног 
планског опредељења као код  следећих служби, односно грана: хирургија (88,1%), 
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ортопедија са трауматологијом (82,8%), гинекологија и акушерство (88,2%), 
офталмологија ( 86,3%) и инфективне болести (74,8%). Такође, с друге стране, 
изузетно високо извршење показује Дечје одељење са индексом извршења плана од 
160,5% и Одељење за психијатрију са 113,9%, што је знатно веће извршење у броју 
дана од планираног. Пошто је у ранијем периоду, током контроле вођења 
медицинске документације, утврђено да се на Дечјем одељењу спроводи негативна 
пракса задржавања историја болести деце која су отпуштена кућама, али им се 
заказује наставак амбулантне терапије на самом Одељењу, болеснички дани 
обрачунавају као да пацијенти и даље бораве на одељењу, претпоставка је да се са 
овом праксом наставило и поред упозорења. Такође је утврђена пракса задржавања 
историја болести за лица која су одсутна са Одељења за психијатрију током 
лечења, чиме се зарачунава и де факто неостварени број болесничких дана. Из 
изнетих разлога, неопходна је ванредна контрола на ова два одељења, ради 
утврђивања правог чињеничног стања и предузимања мера из надлежности РЗЗЗО. 
Када се тиче остварења дана хоспитализације по типу неге, треба рећи да постоји 
приказ дана интензивне неге на појединим одељењима иако она немају 
организоване јединице интензивне неге као што су: педијатрија, неурологија и 
инфективне болести. Просечна дужина лечења је са остварених 8,85 дана, знатно 
повећана у односу на планско опредељење од 7,5 дана. Овај показатељ показује 
већу вредност и у односу на прописану дужину лечења од 8,5 дана на нивоу опште 
болнице као установе за краткотрајну хоспитализацију, према Уредби о плану 
мреже здравствених установа ("Службени гласник РС", бр. 42/2006, 119/2007. и 
84/2008). Посматрано по појединим одељењима, значајније повећање планиране 
просечне дужине лечења показују следећа одељења: хирургија – за 3,4 дана; 
педијатрија – за 2,9 дана; неурологија – 0,8 и урологија 1,4 дана. Овакво повећање 
просечне дужине лечења сигурно нема оправдања код педијатрије и указује на 
постојање основане сумње, да се путем задржавања историја болести пацијената 
који су де факто отпуштени са лечења, повећава механички број болесничких дана, 
а тиме и просечна дужина лечења. Стога је неопходна је додатна контрола на свим 
одељењима код којих је повећана просечна дужина лечења у односу на планирану, 
а ради њеног свођења у прописане оквире од максимално 8,5 дана на нивоу Опште 
болнице као целине. Просечна заузетост постељног фонда је износила 65,5%, што 
је за 1,5% изнад планиране заузетости на годишњем нивоу од  64,0%, па се може 
рећи да је план искоришћености капацитета за првих 6 месеци испуњен и 
премашен. Међутим, и овај проценат заузетости постељног фонда је под великом 
сумњом вештачког фабриковања болесничких дана. Треба да се има у виду да је 
смањен број корисника на болничком лечењу, а такође и да поједина одељења нису 
остварила планирану заузетост постеља (хирургија – 44,1%, ортопедија – 53,8%, 
гинекологија и акушерство – 44,1%, офталмологија – 64,7%, и инфективне болести 
– 22,4%). Испод 80%, који се означава као проценат рационалне искоришћености 
постељног фонда, су сва болничка одељења осим педијатрије, неурологије и 
психијатрије. Међутим, индекс извршења плана, у погледу заузетости постеља, је 
врло висок код педијатрије 160,5% (83% заузетости) и психијатрије 113,9% (102,5% 
заузетости), што додатно говори у прилог да се са болничким лечењем осигураника 
није поступало у складу са уговореним обавезама са РЗЗЗО. Проценат заузетости 
постељног фонда од 102,5% на психијатрији је ирационалан и показује да је 
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исказани број болесничких дана превисок у односу на расположиви постељни фонд 
и да подлеже преиспитивању и контроли уговорених обавеза 
 
Извршење у броју оперисаних лица односно извршених операција, у целини 
гледано за Општу болницу, је у номинално остварено у потпуности. Међутим, по 
одељењима хируршких грана планирани ниво нису достигли: очно и уролошко 
одељење са индексом извршења плана од 85,3%, односно 80,6%. 

Извршење у броју новорођене деце у болници је остварено са индексом од 99,9%, а 
у броју њихових дана боравка са 101,1%, чиме су планирани циљеви остварени у 
потпуности. 
 
Извршење у броју пратилаца лечених лица је остварено са индексом извршења 
плана од  109,7 %, а у броју дана њиховог боравка са око  113,7 %, што представља 
значајан премашај планских опредељења. Овај премашај је настао захваљујући 
порасту како броја пратилаца (индекс: 116,4%), тако и дана њиховог боравка 
(индекс:120,2%) на дечјем одељењу, што је под великом сумњом због претходно 
изнетих констатација о дужини боравка хоспитализоване деце, односно 
задржавања историја болести. 
 
Остварење у броју специјалистичких прегледа за амбулантне кориснике је 
износило 105,3%, што је пребачај плана који се креће у оквирима дозвољеног. Са 
индексом од 84,9% су остварене интервенције по специјалистичким службама за 
исте кориснике, што је испод планских опредељења. Знатан подбачај у извршењу 
планираних интервенција је присутан на очном одељењу (индекс: 80,3%) и служби 
ургентног пријема и збрињавања (74,8%). 
 

Код специјалистичко-консултативних прегледа за стационарне пацијенте 
остварење је са индексом од 111,5% веће од планираног, а у делу интервенција је 
знатно изнад  планираног са индексом остварења плана од око 132,4%. Овакво 
извршење како у делу специјалистичко-консултативних услуга, тако и у делу 
интервенција је пре свега резултат неадекватне процене захтева корисника или 
промена у начину приказивања извршених интервенција. 
 
Дијагностичке услуге за амбулантне кориснике у интерној медицини су остварене 
са индексом од 124,1%, а за стационарне са индексом од 91,7%. Међутим, ово 
остварење није у потпуности са планом из разлога што поједине дијагностичке 
услуге нису уопште вршене иако су планиране, као што је случај са: Холтер ЕКГ, 
Холтер ТА и Колоноскопијом. Услуге ЕЕГ кабинета су за амбулантне кориснике 
извршене са индексом од 105,9%, а за стационарне са знатним подбачајем од 
55,5%. Дијагностичке услуге неурологије на електромиографији (ЕМГ) су 
остварене испод планираног како за амбулантне (индекс 48,7%), тако и за 
стационарне кориснике (индекс 42,7%). Дијагностика у урологији која се односи на 
цистоскопску дијагностику је за амбулантне кориснике остварена са индексом 
84,9%, а за стационарне са 79,5%, што је такође незадовољавајуће. Дијагностика 
ЕКГ у Служби за ургентан пријем и збрињавање је остварена са индексом од 
69,2%, што је, сматрамо, резултат нереалног приступа планирању ових услуга. Код 
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осталих давалаца дијагностичких услуга (ОРЛ, гинекологија и акушерство, 
пнеумофтизиологија, педијатрија и офталмологија) је остварено углавном 
задовољавајуће извршење. 
 
У области лабораторијске дијагностике није адекватно приказан број пацијената 
који је користио услуге. Наиме, број амбулантних корисника је неразумно повећан 
у односу на план, јер је остварен индекс од 137,8%, а код лежећих пацијената је 
приказано да је лабораторијска дијагностика рађена код њих 40929, иако је, према 
извештају болнички лечено свега 14555 корисника?! Број прегледаних узорака 
остварен преко плана са индексом од 117,4%, без неког рационалног објашњења и 
стварних потреба осигураника РЗЗЗО. Посебно треба оспорити повећање броја 
узорака код амбулантних корисника, које је остварено са индексом од 118,5%, у 
ситуацији постојања капацитета клиничко-биохемијске лабораторијске 
дијагностике у примарној здравственој заштити. Посматрано по врстама услуга, 
код хематолошких анализа је остварено извршење са индексом од 114,4% и то пре 
свега на рачун пораста броја амбулантних корисника, код којих је остварено 
извршење са индексом од 162,9%. Увидом у појединачне услуге, констатује се да 
су то рутинске услуге (седиментација, комплетна или диференцирана крвна слика и 
сл.) које треба да се обављају првенствено на примарном, а на секундарном 
изузетно, приликом збрињавања ургентних стања, тако да нема оправдања за 
оволики енормни пораст броја пружених услуга амбулантним корисницима. Код 
биохемијских анализа остварен је индекс извршења од 139,4% , што је огроман 
пораст у односу на планирани обим услуга и који је такође остварен на рачун 
повећаног броја анализа за амбулантне кориснике, где је постигнут индекс од 
175,7%?! Када се посматра појединачно по врстама биохемијских анализа, 
присутно је ничим оправдано повећање обима извршења рутинских анализа код 
амбулантних корисника, које припадају примарном нивоу здравствене заштите, као 
што су на пример: гликоза (индекс 181,9%), уреа (174,3%) и креатинин (169,1%). 
Права експлозија обима анализа код амбулантних корисника се констатује код 
следећих врста: холестерол и триглицериди (индекс 218,9%), hdl и ldl (286,0%). 
Међутим и код других врста биохемијских анализа енорман је раст обима у односу 
на планирано у 2009. години, како код амбулантних тако и код стационарних 
корисника. У погледу анализа урина, остварен је такође велики индекс са 
процентом од 135,7%, такође на рачун енормног повећања рутинских анализа 
урина за амбулантне кориснике са индексом од 253,7%, које и иначе припадају 
примарном нивоу здравствене заштите и могле су да буду пружене у оквиру 
домова здравља у Округу. Осим наведеног пружане су и услуге серолошке, 
односно  микробиолошке дијагностике које по плану мреже, односно Статутом 
одређеној делатности, не припадају овој лабораторији, а то су: 710274 cmv, 710275 
cmg, 710267 hbs ag, 710219 eliza test za igm na rubeolu, 710222 eliza test za igg na 
rubeolu, 710309 toxo g, 710308 toxo m, 710262 hb ag,, 710257 hiv, 710242 an hav igg, 
710241 an hav igm и 710270 hcv. Услуге код патохистолошке и трансфузиолошке 
лабораторије су извршене у задовољавајућем проценту. На основу изнетих 
показатеља за клиничко-биохемијску лабораторију, услед драстичног непоштовања 
плански зацртаног обима, трошкове треба признати само до максимално 
планираног нивоа. 
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Дијагностичке услуге у области рендген дијагностике су извршене са индексом од 
105,1%, што указује на то да је извршење плана рада за 2009. године остварено у 
потпуности. Што се ултразвучне дијагностике тиче остварена је са индексом од 
125,9%, што је знатно изнад оквира зацртаних планских опредељења. Услуге 
дијагностике Доплер су остварене са индексом од 128,5%, скенера (ЦТГ) са 
132,8%, а мамографије са индексом од 140,7%.што је све знатно изнад планских 
оквира и указује на неадекватну оцену захтева корисника приликом процеса 
планирања. 
 
Терапијске услуге су планиране у смислу давања анестезије су приказане по 
одељењима хируршких грана са остварењем које се може сматрати извршењем 
плана у потпуности. Једино су ове услуге остварене у мањем обиму од планираног 
при офталмолошком одељењу са индексом од 86,9% и хируршком одељењу са 
89,3%. Код услуга давања хемотерапије, било је планирано отварање дневне 
болнице, али у току године овај план није реализован  па је ова терапија спровођена 
на појединим одељењима са задовољавајућим извршењем плана у свакој области. 
 
Извршење услуга амбулантне рехабилитације у броју обухваћених лица премашује 
план са индексом од 135,5%, а делу услуга за стационарне кориснике није остварен 
јер је постигнут индекс од 88,5%. Ови подаци говоре да планирани обим у овој 
Служби није био усклађен са захтевима корисника или је настао као резултат 
неочекиваних већих захтева корисника. У сваком случају, план рада ове делатности 
је, у целини гледано, знатно премашен. 
 
Извршење у дневној болници за хемодијализу је остварено у обувату корисника са 
индексом од 104,5%, а у броју извршених дијализа са 108,2% што се сматра 
извршеним планом у потпуности. 
 
Обезбеђење јединица крви у милилитрима за кориснике на стационарном лечењу је 
у делу сопственог обезбеђења остварено далеко испод планираног јер је индекс 
остварења плана 54,0%. Кад се тиче обезбеђења из других установа, та набавка није 
била планирана, али је извршена набавка 5940 мл ресуспендованих еритроцита и 
600 мл криопреципитата. 
 
Подаци  о потрошњи лекова који су приказани у табели 19. указују да је, вредносно 
гледано, остварена потрошња са индексом остварења плана од 105,9%, што 
одговара задатим планским оквирима потрошње лекова у овој Установи. Међутим, 
у целини гледано, види се да код једног броја лекова постоји потпуно несагласје 
утрошка, са  планираним количинама, односно има једног већег броја лекова чија 
утрошак није ни планиран. Овакво стање одражава лоше планирање потрошње 
лекова и потпуно одсуство координације између болничких одељења као 
потрошача и апотеке као набављача. Навешћемо неколико најдрастичнијих 
примера из овог извештаја. Тако је, на пример, утрошено 13600 ампула лека 
RANISAN, inj 5x50mg/5ml, са износом од 372.096 динара иако није планиран његов 
утрошак за 2009. годину. Лек (N02BB02 TRODON inj 5x100mg/2ml) је утрошен у 
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количини од 18435 ампула са износом од   304.546,20 динара, а да уопште није ни 
планиран. Најдрастичнији случај је утрошак лека A02BA02 RANISAN tabl 
20x150mg, који је потрошен у количини од 9855 паковања и за њега утрошено 
1.677.321,10 динара, па испада да је скоро више него сваки други пацијент лечен у 
болници добио по 1 паковање овог лека. Слична је ситуација са леком M01AB05 
DIKLOFENAK tabl 20x100mg, који је потрошен у количинама од 8265 паковања са 
износом од 102.155,40 динара, а да није планирана његова потрошња. Шта рећи за 
утрошак 17843 ампула лека M01AB05 DIKLOFENAK inj 5x75mg/3ml са износом од 
332.950,38 динара и тако редом. Из наведеног произилази да је неопходно 
извршити непосредну контролу спровођења уговора са РЗЗЗО у делу утрошка 
лекова код неколико, и овде наведених, најдрастичнијих примера ради потпуног 
увида у њихово поштовање. 
 
Утрошени уградни материјал је остварен вредносно са индексом од 134,5% у 
односу на планирани износ, иако је нешто мањи број јединица уградног материјала 
остварен у односу на планирано. О броју  корисника није се могла дати адекватна 
оцена извршења плана, јер тај показатељ није ни планиран. Из наведених разлога и 
овде је неопходна додатна контрола обављене јавне набавке и утрошка ових 
материјала нарочито код осталог уградног материјала у ортопедији и 
интраокуларних сочива у офталмологији. 

 
Остварење у износу утрошених средстава за санитетски и остали медицински 
потрошни материјал је било са индексом од 74,2%, што је знатно испод планираног 
износа и у коинциденцији је са неизвршењем програма операција у појединим 
службама, односно неизвршења појединих чешћих операција. Валидна оцена овог 
показатеља не може се такође дати без детаљне контроле, у оквиру које је потребно 
проверити и жалбе корисника на снабдевеност одељења наведеним планираним 
санитетским материјалом. 
 
 

ОПШТА БОЛНИЦА СУРДУЛИЦА 
 
 
Општа болница Сурдулица има 145 болесничких постеља. У 2009. години у њој је 
лечено 4.947 болесника осигураника РЗЗО, који су остварили 34.899 болничких 
дана, са просечном дужином лечења од 7,05 дана и са просечном дневном 
заузетошћу од 65,94%.  

 
Извршење у броју хоспитализованих лица је остварено испод планираног, са 

процентом извршења од 84,9%. Посматрано по појединим одељењима, план у броју 
лечених лица је остварило дечје (индекс 94,5%) и интерно одељење (89,7%), док 
остала: гинеколошко-акушерско (индекс 88,4%) и хируршко одељење (индекс 
64,5%) нису остварила планирано извршење.  

Извршење у броју дана хоспитализације је приближно планираном са 
индексом извршења од 90,5%, захваљујући интерном одељењу које је остварило 
индекс од 105,8%, док су код осталих одељења остварена нижа извршења од 
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планираних и то: на хирургији са индексом од 70,0%, педијатрији 83,6%,  и 
гинекологији и акушерству 85,0%, тако да се за ова одељења сматра да нису 
испунила планиране циљеве у броју болесничких дана за 2009. годину. 

Просечна дужина лечења је повећана са 6,7 дана, колико је планирано, на 
7,05 дана, што се очитује већим бројем болесничких дана у односу на број 
корисника, али је у оквиру прописане од 8,5 дана на нивоу установе. Овакво 
продужење планиране дужине лечења је настало због продужавања лечења на 
интерном одељењу и хируршком одељењу за просечно по 0,7 дана. Ради 
утврђивања правих разлога за продужавање просечне дужине лечења изнад 
планиране, потребна је детаљна контрола на овим одељењима.  

Просечна заузетост постељног фонда је износила 65,9%, што је мање у 
односу на планирани проценат од 73,0%, али пошто је индекс извршења плана 
90,3%, може прихватити да је план искоришћености капацитета испуњен, 
захваљујући премашају плана на интерном одељењу. Остала болничка одељења и 
то: хируршко (индекс 69,6%), дечје (индекс 83,6%) и гинеколошко-акушерско 
одељење (индекс 85,0%) нису остварила планиране циљеве. 

 
Извршење у броју оперисаних лица, је у односу на планирано постигнуто са 

индексом од 94,4%, што представља извршење планских циљева, али је постигнуто 
знатним извршењем оперативног програма у области опште хирургије (индекс 
111,3%), што је за похвалу ако се има у виду и увођење нове методе лапароскопске 
хирургије. Међутим, подбачај је присутан код гинекологијe и акушерствa са 
индексом 67,3%. У броју операција постигнут је индекс од 87,6%, чиме планирани 
циљ није остварен, иако је у области опште хирургије индекс извршења плана 
износио 105,6%, али је у области гинекологије и акушерства присутан знатан 
подбачај са вредношћу индекса извршења плана од 71,0%. 
 

Извршење у броју новорођене деце у болници је остварено са вредношћу 
индекса од 85,1%, а у броју њихових дана боравка са 82,0%, што говори да 
планирани циљеви нису остварени у потпуности. Највероватније да је то последица 
објективних околности смањења наталитета на територији гравитирајућој Општој 
болници Сурдулица, па у том смислу треба прихватити да је план извршен у 
потпуности. 

 
Извршење у броју пратилаца лечених лица је остварено испод планираног, 

са индексом извршења плана од 78,8 % и у броју дана њиховог боравка са 80,7 %. 
 

Остварење у броју специјалистичких прегледа је постигнуто са вредношћу 
индекса од 88,9%, што је нешто мало испод плана. Такође су са индексом 91,1% 
остварене интервенције по специјалистичким службама, што се може сматрати 
остварењем плана у потпуности. 

 
Код специјалистичко-консултативних прегледа за стационарне пацијенте 

остварење је са 146,6% доста изнад планираног, што говори да није адекватно 
спроведен процес планирања ових услуга, а у делу интервенција нема приказаног 
извршења иако су планиране интервенције у хируршкој делатности. 
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 Дијагностичке услуге у области интерне медицине за амбулантне кориснике 
су извршене са индексом од 104,0%, чиме су плански циљеви остварени. 
 

У области лабораторијске дијагностике, број корисника је енормно повећан 
у односу на плански циљ јер је остварен индекс од 140,1%. За кориснике на 
стационарном лечењу је приказано да је њихов број износио 14865 иако је на самом 
стационарном лечењу у току године било 4571 пацијената, што је потпуно 
нелогично! Број прегледаних узорака је такође знатно изнад плана са индексом 
остварења од 152,0%, с тим што је за амбулантне кориснике остварење преко плана 
са индексом од 153,3%, а за стационарне са 148,6%. У броју извршених 
хематолошких анализа план је премашен са индексом 137,2% од чега за 
амбулантне кориснике са 141,4%, а за стационарне кориснике са индексом од 
128,8%. Права експлозија се констатује код биохемијских анализа где је забележен 
индекс од 188,7%, с тим што је за амбулантне кориснике овај индекс износио 
197,6%, а за стационарне 173,0%. Код прегледа урина остварено је такође знатно 
веће извршење са индексом од 146,7%, од чега 141,1% за амбулантне, а чак 183,8% 
за стационарне кориснике. Констатује се такође извршење услуга за дијагностику 
болести штитне жлезде (укупно 203), које нису планиране и као такве нису биле 
предмет уговора за 2009. годину те их као такве не треба признати. Овакво 
извршење указује на потпуно неадекватно планирање рада ове службе у 2009. 
години и очигледно захтева приоритетно додатну контролу. Предлаже се да све 
фактурисане услуге изнад вредности индекса од 110% не треба признати. Такође је 
неопходно свођење захтева за клиничко-биохемијским анализама у реалне оквире и 
то треба да буде дефинисано у новом програму рационализације за 2010. годину. 
 

Код рендген дијагностике индекс извршења услуга показује вредност од 
109,3% за посматрани период, што је извршење око планираног, с тим што је за 
стационарне кориснике индекс био чак 117,3%. Број корисника ових услуга је са 
индексом од 132,1% што је такође знатно изнад планских опредељења. У погледу 
ЦТ дијагностике (скенер) постигнут је индекс од 133,2%. Све ово указује на то да 
план рада за 2009. годину или није адекватно предвидео захтеве корисника, 
односно да је током претходне базне године за планирање било застоја у пружању 
услуга рендген и ЦТ дијагностике, па се то одразило и на планирање ових услуга. У 
сваком случају и овде је неопходна додатна контрола пружања услуга рендген 
дијагностике и утврђивање правог узрока, ради дефинисања програма 
рационализације. Ултразвучна дијагностика је остварена изнад плана са индексом 
од 108,9%, али  се сматра да је овакво извршење плана у вези ове дијагностичке 
методе остварено у потпуности. 

 
У области физикалне медицине и рехабилитације извршење услуга 

амбулантне рехабилитације у броју обухваћених лица премашује план са индексом 
од 102,0%, а делу услуга са 107,2%, што се сматра извршењем плана у потпуности. 
Код ране рехабилитације за лежеће кориснике планирани број лица је изнад плана 
са 123,1% , а по услугама за њих идекс остварења плана је зантно изнад планираног 
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нивоа са 150,5%. Ови подаци указују да нису добро сагледане потребе корисника 
на стационарном лечењу за овим видом здравствене заштите. 

 
Обезбеђење из сопствених извора јединица пуне крви у милилитрима за 

кориснике на стационарном лечењу је остварено изнад планираног јер је индекс 
остварења плана био 120,6%. У делу компоненти крви, тачније ресуспендованих 
еритроцита план је драстично премашен са индексом од 152,2%. Обезбеђивање из 
других извора је остварено за компоненте са индексом од 125,0%, што је такође 
изнад планираних количина. Ради прецизног утврђивања података о оваквом 
премашају плана неопходна је додатна контрола у овој служби. 

 
Подаци  о потрошњи лекова показју да је у финансијским делу остварена 

потрошња са индексом од 119,1% у односу на првобитно планирана средстава 
предрачуном, односно финансијским планом. Међутим када се посматра структура, 
односно врсте планираних и утрошених лекова, код једног броја препарата се 
испољавју нелогичности које указују да у процесу формулисања плана набавке и 
утрошка лекова не постоји координација између боличких одељења и болничке 
апотеке. Из утврђених разлога, неопходна је детаљна контрола остваривања 
планиране потрошње лекова и њихова усклађеност са стварним потребама 
болничких одељења. 
 
 Уградни материјал који је планиран јесу мрежице и стаплери, који су 
обезбеђени за 83 лица од 82 планирана и са индексом финансијске реализације од 
97,5%, што се сматра извршеним планом у потпуности. 
      
 Утрошени санитетски  и други медицински потрошни материјал је 
финансијски остварен са 66,9%, јер су планитрана средства у износу од 
16.957.112,73 динара, а потрошено је за ове намене, према извештају, 11.337.657,72 
динара. Сагласно овоме, за материјал за лабораторијску дијагностику је потрошено 
мање од планираног, јер је индекс извршења плана 65,0%, односно рендгенског 
материјала са индексом од 72,2%. Међутим, ово је нелогично јер су услуге пружене 
осигураницима са замашним процентима изнад планских оквира, што говори да је 
овај план потрошње санитетског и другог материјала за лечење и дијагностику или 
прављен произвољно или су биле формиране залихе. Из ових разлога је неопходна 
непосредна контрола утрошка појединих врста материјала у лабораторијској и 
рендген дијагностици, али и осталог санитетског и медицинског потрошног 
материјала. 
 
 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ СУРДУЛИЦА 
 
 
Специјална болница за плућне болести Сурдулица има 100 болесничких постеља.  
У 2009. години у њој је лечено 1.830 болесника осигураника РЗЗО, који су 
остварили 40.113 болничких дана, са просечном дужином лечења од 21,92 дана и са 
просечном дневном заузетошћу од 109,9%.  
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Извршење у броју хоспитализованих лица укупно у Специјалној болници за 

плућне болести у Сурдулици  је преко плана, и то знатно, са индексом извршења 
плана од 118,5%. Извршење у броју дана хоспитализације је остварено изузетно 
много, преко планираних циљева са процентом извршења од 120,4%.  Постигнута 
је просечна дужина лечења је нешто изнад планиране (21,6 дана) јер је остварена 
вредност од 21,9 по леченом кориснику. Међутим посматрано по одељењима, код 
неспецифичних болести дошло је до повећања овог показатеља од планираних 17,3 
дана на 19,7. Насупрот томе код специфичних плућних болести просечна дужина 
лечења је драстично смањена са планираних 68,9 на 44,9 дана. 

Просечна заузетост постељног фонда је износила 109,8%, што је прилично 
изнад плана од 91,0% за планску годину и премашује капацитет расположивог 
постељног фонда предвиђен Уредбом плану мреже од 100 постеља. Овај премашај 
плана је посебно изражен на Одељењу за неспецифичне плућне болести, где је 
постигнута заузетост постеља од 112,0%, што коинцидира са повећањем просечне 
дужине лечења. На Одељењу за специфичне плућне болести и поред мишљења и 
захтева Завода за јавно здравље Врање за ревидирањем плана, односно за 
реструктурирањем постељног фонда у правцу његовог повећања за лечење 
специфичних обољења плућа на 25 постеља, уз последично смањење на 75 постеља 
за лечење неспецифичних болести и свођење планираног лечења у реалне планске 
оквире, то није учињено. Тако је остао план заузетости постеља на Одељењу за 
неспецифичне болести плућа са 122% што је ирационално, јер не одговара 
расположивом постељном фонду од 20 постеља. Проценат заузетости постеља од 
100,8% на Одељењу за специфичне болести плућа је ирационалан јер такође 
прелази могући капацитет постељног фонда намењеног за специфичне болести 
плућа. Индекс остварења планираног болничког лечења, посматрано кроз 
показатељ заузетости постеља показује врло високу вредност од 120,7%, што је 
висок премашај плана. Оваква извршења плана захтевају обавезну додатну 
контролу извршавања уговорених обавеза због изнетих сумњи у њихову 
рационалност и оправданост. 

Остварење у броју специјалистичких прегледа за амбулантне кориснике је 
износило 131,7%, а за интервенције у специјалистичко-консултативној делатности  
са индексом од 108,8%, што је знатан пребачај плана као резултат је појачаних 
захтева корисника, а прави разлози за то се само могу утврдити допунском 
контролом извршавања уговорених обавеза. 

Код специјалистичко-консултативних прегледа и интервенција за 
стационарне пацијенте планиран је мали обим услуга, који је и остварен због тога у 
проценту преко плана иако у Установи постоји специјалиста интерниста који има 
улогу консултанта за лежеће кориснике. Ово захтева реалнији приступ у процесу 
планирања и извештавања о извршеним услугама. 

 
Дијагностичке услуге за амбулантне кориснике су извршене са индексом од 

85,8%, што је нешто испод очекиваног за годишњи план, понајвише захваљујући 
мањем извршењу код услуга спирометрије. Код ових истих услуга за стационарне 
кориснике постигнут је индекс извршења плана од 165,1%, што је изузетно високо 
и доводи у питање реалност њиховог планирања у 2009. години. 
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У области лабораторијске код броја амбулантних корисника остварен је 

индекс од 80,9%, што је испод планираног обима, а код лежећих пацијената је 
приказано да је лабораторијска дијагностика рађена код њих 11846, иако је, према 
извештају болнички лечено свега 1544 корисника. Такође број стационарних 
пацијената није адекватно ни планиран, јер је такође већи од планираног броја 
лечених у болници. Број прегледаних узорака остварен је у оквиру плана са 
индексом од 92,1%, али треба оспорити повећање броја узорака код амбулантних 
корисника, које је остварено са индексом од 122,8%, у ситуацији када је смањен 
број планираних лица!? Насупрот томе, приказано је да план у броју узорака није 
остварен код стационарних корисника са индексом од 81,1%, али је потпуно 
нелогичан показатељ да број узорака буде мањи од броја корисника у стационарној 
делатности! Ово говори у прилог да је овај извештај сачињен површно и као такав 
треба да буде примљен са резервом. Посматрано по врстама услуга, код 
хематолошких анализа је остварено извршење са индексом од 193,5% и то пре 
свега на рачун пораста броја стационарних корисника, код којих је остварено 
извршење са индексом од 196,1%, али и код амбулантних је индекс висок преко 
мере са 184,4% Код биохемијских анализа остварен је индекс извршења од 116,4% , 
што је већи обим у односу на планирани број услуга и који је такође остварен на 
рачун повећаног броја анализа за стационарне кориснике, где је постигнут индекс 
од 120,4%. У погледу анализа урина, остварен је индекс у оквиру планираног са 
процентом од 92,9%, на рачун извршења услуге целокупног прегледа урина за 
стационарне кориснике са индексом од 97,1%, али план није извршен код 
амбулантних корисника јер је постигнут индекс од 80,6%. Микробиолошке услуге 
нису специфициране по врсти, тако да се даје оквирна оцена. У броју пацијената је 
постигнут знатно већи индекс извршења плана са 129,5%, као и у броју анализа од 
129,7%.  

 
Услуге у рендген дијагностици плућних болести су остварене са индексом 

извршења плана од 123,1%, што је прилично изнад планираног, као и код ових 
услуга пруженим амбулантним корисницима са индексом 146,8%, и стационарним 
корисницима са вредношћу индекса од 118,7%. Ово коинцидира са већим бројем 
болесника који су лечени у специјалној болници. 

Потрошња лекова за кориснике који су користили услуге Установе је 
реализована у погледу утрошених финансијских средства за ове намене са 
индексом од 98,1%, што је у оквиру планираног процента извршења. Међутим, 
када се посматра структура, односно врсте планираних и утрошених лекова, код 
једног броја препарата се испољавају нелогичности које указују да у процесу 
формулисања плана набавке и утрошка лекова не постоји адекватна координација. 
Из утврђених разлога, неопходна је детаљна контрола остваривања планиране 
потрошње лекова и њихова усклађеност са стварним потребама болничких 
одељења. 

 
Подаци са спецификацијом утрошеног санитетског и другог материјала нису 

обезбеђени, тако да се и овде не може дати оцена извршења плана потреба у 
санитетском и другом материјалу за лечење и дијагностику. Дат је само податак о 



 182

износу утрошених средстава за ове намене од 1.906.743,05 динара, што је 
апсолутно недовољно за давање оцене и мишљења, осим што може да се констатује 
да је то у односу на планирана средства 127,7%, што је знатно изнад планираног 
утрошка. 
 

 
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БУЈАНОВАЦ 

 
 
Специјална болница за рехабилитацију Бујановац има 186 болесничких постеља ( у 
Плану мреже 40). У 2009. години у њој је лечено 636 болесника осигураника РЗЗО, 
који су остварили 10.044 болничких дана, са просечном дужином лечења од 15,79 
дана и са просечном дневном заузетошћу од 14,79%.  
  Извршење у укупном броју свих хоспитализованих лица, у односу на план, 
је било са индексом остварења плана од  41,6%, за осигуранике РЗЗЗО, као и за 
осигуранике матичне филијале са 66,7%, што значи да  плански циљеви у обухвату 
лица нису остварени, како за остале кориснике, тако и за све осигуранике РЗЗЗО, 
односно матичне филијале. 

Извршење у броју дана хоспитализације за сва лица која су била на 
продуженом рехабилитационом третману, је било са индексом остварења плана од 
43,5%, за осигуранике РЗЗЗО са 68,8%, а за осигуранике матичне филијале са 
66,6%. И овде је јасно да укупни плански циљ у делу броја дана лечења није 
остварен, како код осталих корисника, тако и код осигураника РЗЗЗО. 

 
Остварена просечна дужина лечења од 11,7 дана, што је нешто више од 

планиране (11,2 дана) за све кориснике. За осигуранике РЗЗЗО је са 15,9 дана, 
односно 15,5 за осигуранике матичне филијале остварена већа просечна дужина 
лечења у односу на планирану од 15,0 дана. 

 
Просечна заузетост 40 постеља, колико је предвиђено Уредбом о плану 

мреже здравствених установа у Републици Србији, за осигуранике РЗЗЗО је 
износила 68,8%, односно за матичну филијалу 61,6% што је знатно испод 
планираног циља за 2009. годину. 

 
Извршење плана рада у броју пратилаца лечених лица – oсигураника РЗЗЗО, 

односно броја дана њиховог боравка такође није извршено у задовољавајућем 
проценту, јер је индекс остварења износио 60,0%, односно 60,3%. 

 
Од дијагностичких услуга ова специјална болница је планирала, као 

значајнију, електромиографију (EMNG), код које је постигнут висок индекс 
извршења плана од 161,9%, за амбулантне кориснике - осигуранике РЗЗЗО. 
Међутим овај висок проценат се доводи у питање, ако се има у виду да за 
стационарне кориснике није извршена ниједна услуга иако је планирана. У том 
случају, у односу на укупан број, постигнут је индекс извршења плана од 61,8%. 
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Код остварења терапијско-рехабилитационих услуга из плана рада, запажа 
се да је у односу на планиране циљеве у обухвату лица амбулантном 
рехабилитацијом, присутано значајно мање извршење и то како код осталих 
корисника тако и код осигураника РЗЗЗО. У односу на планирани број лица 
обухваћено је 61,2% свих корисника, односно само 35,9% осигураника РЗЗЗО. 
Такође план није извршен ни у обухвату лица на стационарном третману 
продужене рехабилитације јер је остварен индекс од 41,6%, односно за 
осигуранике РЗЗЗО од 64,7%. 

 
Терапијско-рехабилитационе услуге су остварене са индексом од 68,5%, с 

тим што су услуге амбулантне рехабилитације остваренрене са индексом од 72,6%, 
а за осигуранике на продуженој стационарној рехабилитацији са вредношћу 
индекса од 65,9%, што су извршења знатно испод планираних циљева. 
 
 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 
“ВРАЊСКА БАЊА“ ВРАЊЕ 

 
 
Специјална болница за рехабилитацију “Врањска Бања“ Врање има 118 
болесничких постеља. (30 у Плану мреже). У 2009. години у њој је лечено 574 
болесника осигураника РЗЗО, који су остварили 10.611 болничких дана, са 
просечном дужином лечења од 18,49 дана и са просечном дневном заузетошћу од 
24,64%.  
 

Извршење у укупном броју свих хоспитализованих лица, у односу на план, 
је било са индексом остварења плана од  78,4%, а за осигуранике РЗЗЗО са 86,5%, 
што значи да  плански циљ у обухвату лица није остварен, што се односи и на 
осигуранике РЗЗЗО. 

 
Извршење у броју дана хоспитализације за сва лица која су била на 

продуженом рехабилитационом третману, је било са индексом остварења плана од 
84,7%, док је код осигураника РЗЗЗО остварен индекс извршења плана од 96,9%, 
чиме се сматра да је план по овом показатељу извршен у потпуности. 

 
За осигуранике РЗЗЗО је са 18,5 дана остварена знатно већа просечна 

дужина лечења у односу на планирану од 16,5 дана, а што се огледа у мањем броју 
обухваћених корисника, али зато већем броју остварених болесничких дана. 
Разлоге за продужавање лечења, а смањење броја корисника треба додатно 
анализирати у смислу оправданости, будући да се ово лечење одвија по 
одобравању од стране надлежних комисија РЗЗЗО. 

 
Осигураници РЗЗЗО су 30 постеља, предвиђених Уредбом о плану мреже 

здравствених установа, користили у проценту од 96,9%, што је у оквиру 
планираног циља. 
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Број пратилаца лечених лица, односно броја дана њиховог боравка, за 
кориснике мимо РЗЗЗО је повећан у односу на план, док је код осигураника дат 
приказ боравка само за једног пратиоца са 14 дана боравка. 

 
План у пружању терапијских и рехабилитационих услуга је код 

амбулантних корисника остварен  је са индексом од 39,7%, а код стационарних са 
85,8%. План у броју корисника терапијско-рехабилитационих услуга није, дакле, 
остварен (62,2%) а за осигуранике на продуженој стационарној рехабилитацији са 
вредношћу индекса од 146,7%, што је знатно изнад планираних циљева. Овакво 
извршење терапијских и рехабилитационих услуга захтева додатну контролу 
извршавања ових обавеза јер је недопустиво да се планирани садржај 
рехабилитационих поступака сужава корисницима само на поједине процедуре 
(електротерапија) и тиме формално испуњава план према РЗЗО. 
 
 
ГРАД БЕОГРАД 
 
 

Болничка здравствена заштита у Београду се обезбеђује у 26 болница 
(укључујући Војномедицинску академију од 2008. године са 500 постеља и 
Институт за медицину рада Србије „Др Д. Карајовић“ који се јула месеца 2009. 
године издваја из Клиничког центра Србије) и у 3 мања стационара при Заводу за 
здравствену заштиту студената, Заводу за психофизиолошке поремећаје и говорну 
патологију „Проф др Цветко Брајовић“ и Ванболничком породилишту Дома 
здравља "Др Ђорђе Ковачевић" - Лазаревац. Већина установа припада терцијарном 
нивоу заштите, тако да се у њима спроводе високо софистициране и најскупље 
дијагностичке и терапијске методе, као и лечење пацијената са најсложенијим 
обољењима и стањима. Поред активности из области здравствене заштите у њима 
се обавља и образовна и научно-истраживачка делатност, што додатно усложњава 
организацију и функционисање ових установа.  

 
У току 2009. године, уз сагласност Министарства здравља Републике Србије, 
настављено је реновирање великих болничких установа у граду (КБЦ „Земун“, 
КБЦ „Др Драгиша Мишовић“, Институт за здравствену заштиту мајке и детета 
Србије „Др Вукан Чупић“, као и део Клиничког центра Србије).  У КБЦ-а „Др 
Драгиша Мишовић“, после десет година паузе, од фебруара месеца почело је са 
радом породилиште, а крајем октобра, када се десио пожар, рад је настављен са 
смањеним капацитетом, због чега се приступило и корекцији Плана рада. Прошлу 
годину је обележила и пандемија грипа, због чега се у последњем кварталу повећао 
обим амбулантних прегледа и број стационарно лечених пацијената у болницама 
које су вршиле збрињавање оболелих од грипа. Насупрот томе, у осталим 
болничким установама, рад се одвијао са смањеним капацитетима, јер су пацијенти 
избегавали одлазак на амбулантне прегледе и на болничко лечење изузев у 
ситуацијама када је то било неопходно потребно. И поред свега напред наведеног, 
планирани обим и садржај права осигураних лица на болничку здравствену 
заштиту на нивоу града је реализован углавном успешно. 
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КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ 
 
Клинички центар Србије је здравствена установа која обавља 

високоспецијализовану, специјалистичко – консултативну и стационарну делатност 
на терцијарном нивоу, а за становништво Београда и здравствену делатност на 
секундарном и терцијарном нивоу. Клинички центар обавља и научно – 
истраживачку и наставну делатност у складу са законом. 

 
План рада Клиничког центра Србије у области здравствених услуга, је реализован 
успешно у свим сегментима делатности (број стационарно лечених лица, број дана 
хоспитализације, број операција, амбулантно-поликлинички рад, лабораторијска 
дијагностика, рентген, ултразвучна, скенер и дијагностика магнетном резонанцом, 
дневна болница, физикална медицина и рехабилитација, као и дијализа). У свим 
организационим јединицама, односно институтима и центрима Клиничког центра 
Србије, План је реализован без неких већих одступања за овај извештајни период. 
 
У овом извештајном периоду реализација Плана рада Института за медицину рада 
«Др Драгомир Карајовић» је посматрана само за шест месеци, заправо до момента 
издвајања из Клиничког центра Србије, 13.07 2009. године. 
 

- Клинички центар Србије у Плану рада за 2009. годину исказао 3.311 
постеља. Одвајањем Института за медицину рада «Др Драгомир Карајовић» 
од Клиничког центра Србије дошло је и до смањења броја постеља за 40. У 
овом извештајном периоду смањен је број постеља и у Институту за 
хематологију за 4 постеље, за 16 постеља у Институту за неурологију, као и 
за 4 постеље у Центру за опекотине, а у циљу усаглашавања са бројем 
постеља прописаним Уредбом о плану мреже здравствених установа. Стога 
је, на дан 31.12.2009. године, у Клиничком центру Србије било 3.247 

- У периоду јануар децембар 2009. године стационарно је лечено 86.323 
осигураник РЗЗО (99,7% од планираних 86.571), што представља потпуно 
извршење плана рада. Посматрано по гранама медицине, План стационарно 
лечених лица је у потпуности реализован.  

- Остварено је 883.407 дана лечења осигураних лица или 98% од планираних 
902.266 дана, што представља потпуно извршење Плана рада. Просечна 
дужина болничког лечења осигураних лица била је 10,2 дана (планирано 
10,4). Остварена је просечна заузетост постељног фонда од 74,5% за 
осигурана лица, што је манје од планираних 76,1%. 

- За осигурана лица обављено је и 939.908 консултативно специјалистичких 
прегледа од тога 98.5% у стационару и 1,5% у амбуланти.  

- У 56 операционих сала урађено је 52.869 операција (123% од планираног 
броја), што представља извршење Плана у потпуности. Посматрано по 
организационим јединицама, план операција је реализован у потпуности у 
свим институтима. 

- Неонатолошко одељење у Клиничком центру Србије поседује 187 постеља, 
које је користило 6.991 новорођено дете осигураних лица (96% у односу на 
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планирани број). Они су остварили 38.367 дана боравка (95% од планираног 
броја).. Тиме је План рада неонатолошког одељења реализован. 

- За пратиоце лечених болесника користи се 675 постеља. У посматраном 
периоду било је 542 пратиоца осигураних лица (96% од планираних 565), а 
остварено је 5.499 дана њиховог болничког боравка (112,5% од планираног 
броја). 

- Планирани број дијагностичких услуга је успешно реализован и за 
амбулантне и за стационарне пацијенте осигуранике РЗЗО. Остварено је 
373.518 дијагностичких услуга за амбулантне кориснике (104% од 
планираног броја) и 159.493 за стационарне кориснике (106% од планираног 
броја).  

- У лабораторијској дијагностици прегледано је 2.551.429 узорака (104% од 
планираног броја) за 1.406.248 пацијената осигураника РЗЗО (102% од 
планираног броја). Остварено је 1.365.729 хематолошких анализа (93% од 
планираног броја) за осигуранике РЗЗО и 9.063.346 биохемијских анализа 
(112% од планираног броја). Прегледа урина остварено је 557.298 (105% од 
планираног броја), микробиолошких и паразитолошких прегледа било је 
3.050.601 (107% од планираног броја), а патохистолошких анализа 380.206 
(99% од планираног броја). Тиме је План лабораторијских услуга успешно 
реализован. 

- У оквиру рендген дијагностике остварено је 235.125 услуга (104% од 
планираног броја) за 147.910 пацијента осигураника РЗЗО. У ултразвучној 
дијагностици остварено је 149.950 услуга (107% од планираног броја) за 
138.345 осигураника. У доплер дијагностици остварено је 61.013 услуга 
(111% од планираног броја). У дијагностици скенером пружено је 51.498 
дијагностичких услуга (116% од планираног броја) за 36.877 пацијената 
осигураника. На магнетној резонанци пружено је 8.411 услуга (129% од 
планираног броја) за исто толико пацијената. Тиме је План у овом сегменту 
делатности успешно реализован. 

- На укупно 192 постеље у дневној болници у 15 института Клиничког центра 
лечено је 29.511 болесника осигураника (102% од планираног броја) и 
остварено 73.762 дана (епизода) лечења (86% од планираног броја).  

- У Центру за физикалну медицину и рехабилитацију на терапији је било 
укупно 23.845 пацијената осигураника РЗЗО (105% од планираног броја) 
Стационарних пацијената је било 91% и 9% амбулантних. Остварено је 
794.172 терапијских и рехабилитационих услуга (99,7% од планираног 
броја), од тога 50% у амбуланти  и 50% у стационару.  

- У посматраном периоду за потребе Клиничког центра Србије, набавком из 
других установа, утрошено је 3.283.764 мл целе крви (109% од плана) и  
16.441.843 мл  компонената крви  (98,5% од плана). 

- Клинички центар Србије је исказао утрошак санитетског материјала у 
вредности од 136% од плснираног 

- Укупно је за уградни материјал утрошено 743.214.250,00 динара, што је 84% 
опредељених средстава РЗЗО. За графтове је утрошено 33.134.030 динара, 
што је 57% планираних средстава. За pace makere је утрошено 242.549.321 
динара. што је 68% плана. За стентове је утрошено 176.129.181 динара, што 



 187

је 80% од планиране вредности. За валвуле и рингове је утрошено 67% 
планиране вредности. За ендопротезе је утрошено је 71% од планираних 
вредности. За остали уградни материјал у ортопедији је утрошено 67%  
планираних средстава. За интраокуларна сочива је утрошено 104%, а за 
остали уградни материјал - 279% од планиране вредности. 

 
На основу анализе извршења Плана рада Клиничког центра Србије за период 
јануар-децембар 2009. године, може се закључити да је План рада Клиничког 
центра Србије је реализован успешно у свим сегментима делатности.  

 
 

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ“ – ДЕДИЊЕ 
 

 
Клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић“ - Дедиње је здравствена 
установа која обавља високоспецијализовану специјалистичко-консултативну и 
стационарну делатност на секундарном и терцијарном нивоу, као и образовну и 
научно-истраживачку делатност из области за коју је ова установа регистрована.  
 
Извршење плана рада Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић - 
Дедиње“ условљено је пожаром која је оштетила делове објеката у којима је 
обављана хируршка и интернистичка делатност.  План рада ове установе, у области 
здравствених услуга, је реализован успешно у скоро свим сегментима делатности 
(стационарне, амбулантно-поликлиничке, лабораторијске и друге дијагностике, 
физикалне медицине и рехабилитације, неонатологије). Због незавршеног 
опремања реновираних објеката ове Здравствене установе (психијатрија, 
оториноларингологија, неурологија), план није реализован, што је условило мању 
укупну просечну заузетост постеља (46,6%). У овом извештајном периоду, 2. 
фебруара 2009. године, почела је са радом Болница за гинекологију и акушерство, 
која није била у функцији 10 година и Клиника за урологију, која је почела са 
радом 02.08.2009. године.  
 

- КБЦ „Др Драгиша Мишовић“ – Дедиње располаже са 546 болесничких 
постеља, колико је и прописано Уредбом о плану мреже здравствених 
установа. Број исписаних болесника је био 12.326 (103% од плана), са 92.849 
(99%) дана болничког лечења, просечном дужином лежања 7,5 дана (7,9 
планирано) и просечном заузетошћу 46,6%.  

- Број операционих сала у КБЦ „Др Драгиша Мишовић“ – Дедиње износи 
укупно 12. У току 2009. године оперисано је 5.869 осигураних лица РЗЗО 
или 104% у односу на план.  

- У области неонатологије у КБЦ „Др Драгиша Мишовић“ – Дедиње у 22 
неонатолошке постеље, користило је 1833 новорођена детета (101%) са 6872 
дана боравка (102%) 

- Пратиоца лечених осигураних лица РЗЗО у области педијатрије било је 591, 
или 88% у односу на план. Они су остварили 3.412 дана боравка, или 79% у 
односу на план.  
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- За осигурана лица РЗЗО у КБЦ „Др Драгиша Мишовић“ – Дедиње извршено 
је 179.224 специјалистичких прегледа (5% у стационару и 95% у амбуланти). 
По специјалисти је извршено 1120 прегледа. У свим одељењима постоји 
мањак пацијената по специјалисти, док је број прегледа по специјалисти на 
интерном одељењу више од правилника за 58, на гинекологији и акушерству 
за 150, а на педијатрији 152.  

- У области дијагностике за амбулантне пацијенте осигуранике РЗЗО у КБЦ 
„Др Драгиша Мишовић“ – Дедиње извршено је 38.304 дијагностичких 
услуга  или 102% у односу на план, а за стационарне пацијенте осигуранике 
РЗЗО 15.330 дијагностичких услуга или 106% у односу на план.  

- Лабораторијском дијагностиком обрађено је 140.826 осигураних лица РЗЗО 
(46% амбулантних и 54% стационарних пацијената), или 99,6% у односу на 
план. За ова осигурана лица РЗЗО извршен је преглед 186.621 узорака (43% 
амбулантних пацијената и 57% стационарних пацијената), или 99,6% у 
односу на план. Извршено је 414.570 хематолошких анализа или 100% у 
односу на план, 664.465 биохемијских анализа или 99%, 16.689 анализа 
урина (100%), 130.983 микробиолошких и паразитолошких анализа (101%), 
18.045 патохистолошких анализа или 103% у односу на план. 

- Рентген дијагностиком КБЦ „Др Драгиша Мишовић“ – Дедиње обрађено је 
16.919 осигураних лица РЗЗО (61% амбулантних пацијената и 39% 
стационарних пацијената), или 107% у односу на план. За ова осигурана 
лица РЗЗО извршен је 49.970 рентген преглед (61% за амбулантне 
пацијенате и 39% за стационарне пацијенате), или 103% у односу на план.  

- Ултразвучном дијагностиком обрађено је 36.796 осигураних лица РЗЗО 
(89% амбулантна пацијента и 11% стационарних пацијената), или 100% у 
односу на план. За ова осигурана лица РЗЗО извршено је 39.849 
ултразвучних прегледа (86% за амбулантне пацијенате и 14% за 
стационарне пацијенате), или 103% у односу на план. Обухват пацијената и 
извршење ултразвучних прегледа је већи у односу на план.. 

- Дијагностика доплером обухватила је 8.374 осигураних лица РЗЗО (98% 
амбулантних пацијената и 2% стационарних пацијената), или 111% у односу 
на план. За ова осигурана лица РЗЗО извршено је 10.374 прегледа (87% за 
амбулантне пацијенате и 13% за стационарне пацијенате), или 109% у 
односу на план. Обухват пацијената и извршење прегледа доплером је већи 
у односу на план. 

- Дијагностика скенером обухватила је 2.164 осигураних лица РЗЗО (67% 
амбулантних пацијената и 33% стационарних пацијената), или 100% у 
односу на план. За ова осигурана лица РЗЗО извршен је 4561 преглед 
скенером (70% за амбулантне пацијенате и 30% за стационарне пацијенате), 
или 100% у односу на план. Обухват пацијената и извршење прегледа 
скенером у складу је са планом. 

- У области пружања терапијских услуга за амбулантне пацијенте 
осигуранике РЗЗО у КБЦ „Др Драгиша Мишовић“ – Дедиње извршено је 
119.408 терапијских услуга услуга или 106% у односу на план, а за 
стационарне пацијенте осигуранике РЗЗО 89.811 терапијских услуга или 
97% у односу на план.  
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- Дневна болница КБЦ „Др Драгиша Мишовић“ – Дедиње располаже са 59 
постеља.. У току 2009. године у дневној болници је лечено 4.565 лица 
осигураника РЗЗО, или 90% у односу на план. Ова лица су остварила 5.925 
дана – епизода лечења, или 88% у односу на план Остварена је просечна 
дужина лечења од 1,3 дана (план 1,3 дана).  

- У области физикалне медицине и рехабилитације пружено је 31.460 
терапијских и рехабилитационих услуга за амбулантне пацијенте 
осигуранике РЗЗО, или 101% у односу на план и 74.884 терапијских и 
рехабилитационих услуга за стационарне пацијенте осигуранике РЗЗО, или 
110% у односу на план  

- Цела крв која је обезбеђивана из сопствених извора (76.410 мл или 103% у 
односу на план), као и компоненте крви (1.114.200мл или 101% у односу на 
план ). Из других установа набављено је 485мл целе крви (100% у односу на 
план), 292.012мл компонената крви или 199% у односу на план. 

- Уградни материјал за осигурана лица РЗЗО, који је набављан током 2009. 
4.090.925,00 динара ( 99,9 од плана). 

- Санитетски и медицински потрошни материјал за осигурана лица РЗЗО, 
набављен је за КБЦ „Др Драгиша Мишовић“ – Дедиње у укупној вредности 
од 120.031.271,00 динара што износи 93,9% у односу на план. 

- Што се тиче испуњења стандарда за кадар, у КБЦ „Др Драгиша Мишовић“ – 
Дедиње укупно има 40 лекара више од стандарда: по 10 на анестезији и 
гинекологији, по 7 на ОРЛ и урологији, по 6 на рендгену и управи, 4 на 
педијатријии, по 3 на дијализи неурологији и психијатрији и један више у 
лабораторији; али зато мањак лекара је: 7 у дневној болници, 6 на хирургији, 
4 на интерном и 3 на општој рехабилитацији. Медицинских техничара је за 7 
мањеод стандарда, док је здравствених сардника за 5 више. Постији вишак и 
административних (34) и техничких (49) радника.   
 

 
КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР "ЗВЕЗДАРА" 

 
 
Клиничко-болнички центар "Звездара" је здравствена установа која обавља 

високоспецијализовану специјалистичко-консултативну и стационарну делатност 
на секундарном и терцијарном нивоу, као и образовну и научно-истраживачку 
делатност из области за коју је ова установа регистрована.  

 
План рада Клиничко-болничког центра „Звездара“ у области здравствених 

услуга, је реализован успешно у скоро свим сегментима делатности (стационарној, 
специјалистичко-консултативној, лабораторијске и рентген дијагностике, дневне 
болнице, физикалне медицине и рехабилитације, дијализе), изузев броја 
микробиолошких анализа, броја ултразвучних, доплер и скенер услуга које није 
реализоване у потпуности. Број пријема на хоспитализацију није реализован у 
појединим одељењима, посебно у области офталмологије и оториноларингологије, 
што је довело до прерасподеле постељног фонда унутар Клиничко болничког 
центра „Звездара“, што ће бити исказано у Плану рада за 2010. годину. Укупан број 
болесничких дана је мањи од планираног, а посебно у појединим одељењима, због 
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смањене просечне дужине лечења. Због тога је искоришћеност постељних 
капацитета испод оптималног нивоа, са значајним разликама између одељења. Број 
операција је извршен у оквиру оптималног нивоа. 
 

- Клиничко-болнички центар „Звездара“ располагао је са 786 постеља. У току 
2009. године у Клиничко-болничком центру „Звездара“ хоспитализовано је 
25.566 осигураних лица Републичког завода за здравствено осигурање 
(РЗЗО), односно 97,35% у односу на план.  

- Осигурана лица РЗЗО остварила су 201.441 дана хоспитализције, односно 
87,77% у односу на план, што представља неуспешну реализацију плана.  

- У КБЦ „Звездара“ остварена је просечна дужина лечења за осигурана лица 
РЗЗО од 7,88 дана (план 8,74 дана). 

- Остварена просечна заузетост постеља износила је 70,22% (план 80%) што 
представља извршење од 87,78%. 

- Број операционих сала у Клиници за хирургију износи 19, а број хирурга 
102.  У току 2009. године оперисано је 19.248 осигураних лица РЗЗО, или 
96,27% у односу на план. Извршено је 188,7 (96,2%) операција по 
специјалисти. 

- У области неонатологије КБЦ „Звездара“ располаже са 52 постеље. Број 
новорођене деце осигураних лица РЗЗО у 2009. години био је 1.610 или 
84,74% у односу на план, односно Број дана боравка новорођене деце 
осигураних лица РЗЗО био је 9.793 или 96,4% у односу на план 

- Пратиоца лечених осигураних лица РЗЗО у области педијатрије било је 311, 
или 14,3% у односу на план. Они су остварили 2.067 дана боравка, или 
88.5% у односу на план.  

- У области дијагностике за амбулантне пацијенте осигуранике РЗЗО у КБЦ 
„Звездара“ извршено је 281.711 дијагностичких услуга или 119,7% у односу 
на план, а за стационарне пацијенте осигуранике РЗЗО 123.490 
дијагностичких услуга или 104,3% у односу на план.  

- Лабораторијском дијагностиком Клиничко-болничког центра „Звездара“ 
обрађено је 76.259 осигураних лица РЗЗО (13,7% амбулантних пацијената и 
86,3% стационарних пацијената), или 79,8% у односу на план. За ова 
осигурана лица РЗЗО извршен је преглед 504.429 узорака (7% амбулантних 
пацијената и 93% стационарних пацијената), или 87,7% у односу на план. 
Извршено је 80.701 хематолошких анализа, или 178,1%, 790.124 
биохемијских анализа или 145,9%, 15.586 анализа урина, или 123%, 44.767 
микробиолошких и паразитолошких анализа, или 181,1%, 78.612 
патохистолошких анализа или 80%. 

- Рентген дијагностиком Клиничко-болничког центра „Звездара“ обрађено је 
31.215 осигураних лица РЗЗО (63,1% амбулантних пацијената и 36,9% 
стационарних пацијената), или 120,1% у односу на план. За ова осигурана 
лица РЗЗО извршено је 46.902 рентген прегледа (63,7% за амбулантне 
пацијенате и 36,3% за стационарне пацијенате), или 109,1% у односу на 
план.  

- Ултразвучном дијагностиком обрађено је 12.999 осигураних лица РЗЗО 
(69,9% амбулантних и 30,1% стационарних пацијената), или 92,9% у односу 
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на план. За ова осигурана лица РЗЗО извршено је 34.994 ултразвучних 
прегледа (68,3% за амбулантне и 31,7% за стационарне пацијенате) или 
87,5% у односу на план. Обухват пацијената и извршење ултразвучних 
прегледа је мање у односу на план. 

- Број пацијенета прегледаних доплером (и исто пружених услуга-прегледа) 
износи 116 тј. 46% од плана. Од тога 37% у амбуланти, а 63% у стационару.  

- Дијагностика скенером обухватила је 3.623 осигураних лица РЗЗО (46,2% 
амбулантних и 53,8% стационарних пацијената), или 65,9% у односу на 
план. За ова лица извршено је 9.917 прегледа скенером (45,4% за 
амбулантне пацијенате и 54,6% за стационарне пацијенате), или 70,8% у 
односу на план. Обухват пацијената и извршење прегледа скенером је мање 
у односу на план. 

- Дневна болница КБЦ „Звездара“ располаже са 97 постеља. У току 2009. 
године у дневној болници је лечено 5.782 лица осигураника РЗЗО, или 142% 
у односу на план. Ова лица су остварила 31.608 дана – епизода лечења, или 
118% у односу на план, Остварена је просечна дужина лечења од 5,5 дана 
(план 6,6 дана). Тиме је план рада дневне болнице успешно реализован. 

- У области физикалне медицине и рехабилитације пружено је 146.612 укупно  
терапијских и рехабилитационих услуга или 107,8% од плана. Извршење за 
амбулантне пацијенте осигуранике РЗЗО, било је  118,0% у односу на план и 
96,1% за стационарне пацијенте у односу на план. Број лица на физикалној 
терапији било је 4.817 или 94,5%. У амбуланти за број лица извршење је 
95,2%, ау стационару 93.1%.  

- Извршење за целу крв и компоненте крви је извршено у потпуности. Индекс 
извршења 100%. 

- Уградни материјал за осигурана лица РЗЗО, који је набављан током 2009. 
године, у укупној количини од 3.414 комада (90,2% у односу на план). 
Укупна вредност за овај уградни материјал износила је 75.047.190 динара, 
што је 105,0% од планиране вредности. 

- Санитетски и медицински потрошни материјал за осигурана лица РЗЗО, 
набављен је за Клиничко-болнички центар „Звездара“ у укупној вредности 
од 162.482.588 динара, што износи 105,1% у односу на план. 

 
 

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР „ЗЕМУН“ 
 
 
Клиничко-болнички центар „Земун“ је здравствена установа која обавља 
високоспецијализовану специјалистичко-консултативну и стационарну делатност 
на секундарном и терцијарном нивоу, као и образовну и научно-истраживачку 
делатност из области за коју је ова установа регистрована.  

 
- Клиничко-болнички центар „Земун“ у 2009. располагао је са 620 постеља (за 

20 постеља мање у односу на Уредбу о плану мреже здравствених установа 
због грађевинских радова у болници. 



 192

- Организационе јединице из области интерне медицине располагале су са 339 
постеља (54,7% од укупног броја постеља), организационе јединице из 
области хирургије са 176 постеља (28,4%), педијатрија са 40 постеља (6,5%), 
и гинекологија и акушерство са 65 постеља (10,5%). 

- У току 2009. године у Клиничко-болничком центру „Земун“ 
хоспитализовано је 16.681 осигураних лица Републичког завода за 
здравствено осигурање (РЗЗО), односно 105,1% у односу на план, што 
представља успешну реализацију плана. Напомиње се да је планирани број 
хоспитализованих лица успешно реализован у свим гранама медицине 
клиничко-болничког центра, изузев одељења педијатрије (87,6%). 

- Осигурана лица РЗЗО остварила су 127.601 дана хоспитализције, односно 
93,1% у односу на план.  

- У Клиничко-болничком центру „Земун“ остварена је просечна дужина 
лечења за осигурана лица РЗЗО од 7,7 дана (план 8,6 дана). 

- Остварена просечна заузетост постеља износила је 56,4% (план 60,5%), на 
нивоу Клиничко-болничког центра „Земун“, што је мање од оптимума, али 
је прихватљиво, јер је заузетост рачуната на укупан број постеља, а КБЦ 
„Земун“ је радио смањеним постељним капацитетом због опсежних 
грађевинских радова.  

- Број операционих сала у Клиничко-болничком центру „Земун“ износи 11 за 
делатност хирургије, трауматологије, неурохирургије, гинекологије и 
акушерства, оториноларингологије са максилофацијалном хирургијом и 
урологије, у којима ради 69 доктора. У току 2009. године у КБЦ Земун 
оперисано је 10.857 осигураних лица РЗЗО, или 117,7% у односу на план, 
Код оперисаних осигураних лица РЗЗО извршена је 10.964 операција, или 
116,3% у односу на план, од чега Тиме је план хируршког лечења на нивоу 
КБЦ „Земун“ успешно реализован. 

- У области неонатологије Клиничко-болнички центар „Земун“ располаже са 
56 постеље. Број новорођене деце осигураних лица РЗЗО у 2009. години био 
је 1.610 или 84,7% у односу на план, Број дана боравка новорођене деце 
осигураних лица РЗЗО био је 6.291 или  91,2% у односу на план. 

- Пратиоца лечених осигураних лица РЗЗО у области педијатрије било је 468, 
или 93,6% у односу на план. Они су остварили 3.571 дана боравка, или 
89,3% у односу на план. 

- У области дијагностике за амбулантне пацијенте осигуранике РЗЗО у 
Клиничко-болничком центру „Земун“ извршено је 129.772 дијагностичких 
услуга или 103,5 % у односу на план и за стационарне пацијенте 
осигуранике РЗЗО 35.016 дијагностичких услуга или 126,8% у односу на 
план.  

- Лабораторијском дијагностиком у КБЦ „Земун“ извршено је 576.254 
хематолошких анализа, или 117,6% у односу на план, 879.652 биохемијских 
анализа, или 122,5% у односу на план, 118.858 анализа урина или 111%, 
92.159 микробиолошких и паразитолошких анализа, или 114,3%, 42.279 
патохистолошких анализа или 135,1% у односу на план, 106.973 осталих 
анализа или 132,8% у односу на план. 
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- Рентген дијагностиком КБЦ „Земун“ обрађено је 23.205 осигураних лица 
РЗЗО или 386,8% у односу на план. За ова осигурана лица РЗЗО извршено је 
29.877 рентген прегледа, или 130,5% у односу на план. Ултразвучном 
дијагностиком обрађено је 26.849 осигураних лица РЗЗО, или 114,5% у 
односу на план. За ова осигурана лица РЗЗО извршено је исти број услуга-
прегледа. Дијагностика доплером обухватила је 3.548 осигураних лица РЗЗО 
или 108,3% у односу на план. Скенером је прегледано 6.285 осигураника 
или 88,5% у односу на план. За ова осигурана лица РЗЗО извршено је 8.209 
прегледа скенером или 79,6% у односу на план. 

- У области пружања терапијских услуга за амбулантне пацијенте 
осигуранике РЗЗО у КБЦ „Земун“ извршено је 189.994 терапијских услуга 
или 93,8% у односу на план, а за стационарне пацијенте осигуранике РЗЗО 
55.426 терапијска услуга или 99,6% у односу на план.  

- Дневна болница КБЦ „Земун“ располаже са 32 постеље.У току 2009. године 
у дневној болници је лечено 23.135 лица осигураника РЗЗО или 127,5% у 
односу на план. Ова лица су остврила исти број дана лечења. Остварена је 
просечна дужина лечења од 1,0 дана (план 1,0 дан).  

- У области физикалне медицине и рехабилитације пружено је 199.033 
терапијских и рехабилитационих услуга за стационарне пацијенте 
осигуранике РЗЗО, или 123,6% у односу на план.  

- Цела крв је обезбеђивана из сопствених извора у 153,6% случајева, док из 
других извора није ни планирана ни остварена. Компоненат крви из 
сопствених извора остварено је 122% Из других извора остварено је 17,8% 
компонената крви. Из сопствених извора остале компоненте у области 
трансфузиологије остврене су 11,5% 

- План у количини уградног материјала за осигурана лица РЗЗО, није остврен 
(индекс извршења 82,1%). Укупна вредност за овај уградни материјал 
извршена  је проценту од 96,9% у односу на план. 

- Санитетски и медицински потрошни материјал за осигурана лица РЗЗО, 
набављен је за Клиничко-болнички центар „Земун“ у обиму од 142% у 
односу на план. 

 
План рада Клиничко болничког центра „Земун“ у области здравствених услуга, је 
реализован успешно у свим сегментима делатности (стационарној, 
специјалистичко-консултативној, дневне болнице, лабораторијске и рентген 
дијагностике, физикалне медицине и рехабилитације, дијализе), изузев броја скенер 
услуга (због квара катодне цеви, скенер није радио од марта до септембра 2009. 
године). Искоришћеност постељних капацитета је на нижем нивоу од оптималне, 
јер је рачуната на укупан број постеља, а КБЦ «Земун» је радио смањеним 
капацитетом због грађевинских радова. 
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КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР "БЕЖАНИЈСКА КОСА" 
 
 

Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса" је здравствена установа која обавља 
високоспецијализовану специјалистичко-консултативну и стационарну делатност 
на секундарном и терцијарном нивоу, као и образовну и научно-истраживачку 
делатност из области за коју је ова установа регистрована.  

 
- Клиничко-болнички центар „Бежанијска коса“ располагао је са 360 постеља 

(број постеља је усклађен са Планом мреже здравствених установа). 
- У току 2009. године у Клиничко-болничком центру „Бежанијска коса“ 

хоспитализовано је 15.100 осигураних лица Републичког завода за 
здравствено осигурање (РЗЗО), односно 112% у односу на план. Осигурана 
лица РЗЗО остварила су 104.790 дана хоспитализције, односно 98,1% у 
односу на план. У Клиничко-болничком центру „Бежанијска коса“ 
остварена је просечна дужина лечења за осигурана лица РЗЗО од 6,9 дана 
(план 7,9 дана). Остварена просечна заузетост постеља износила је 79.75% 
(план 81,3%), на нивоу Клиничко-болничког центра „Бежанијска коса“.  

- Број операционих сала у КБЦ „Бежанијска коса“ износи 5 у којима је 
оперисало 49 хирурга . У току 2009. године извршено  је 8.913 операција 
или 114,2% у односу на план,  

- У области дијагностике за амбулантне пацијенте осигуранике РЗЗО у 
Клиничко-болничком центру „Бежанијска коса“ извршено је 67.421 
дијагностичких услуга или 114.3% у односу на план, а за стационарне 
пацијенте осигуранике РЗЗО 15.957 дијагностичких услуга или 102.3% у 
односу на план.  

- Лабораторијском дијагностиком Клиничко-болничког центра „Бежанијска 
коса“ обрађено је 138.148 осигураних лица РЗЗО (25,7% амбулантних 
пацијената и 74,3% стационарних пацијената), или 101,2% у односу на план. 
За ова осигурана лица РЗЗО извршен је преглед 296.869 узорака или 111,7% 
у односу на план. Извршено је 614.336 хематолошких анализа или 98,3% у 
односу на план, 644.587 биохемијска анализа или 88,8% у односу на план, 
232.918 анализа урина или 214% у односу на план, 69.851 микробиолошких 
и паразитолошких анализа или 153% у односу на план, 86.957 
патохистолошких анализа или 104% у односу на план. 

- Рендген дијагностиком Клиничко-болничког центра „Бежанијска коса“ 
обрађено је 36.300 осигураних лица РЗЗО или 86,3% у односу на план. За 
ова осигурана лица РЗЗО извршено је 41.545 рентген прегледа  или 85,9% у 
односу на план. Ултразвучном дијагностиком обрађено је 17.574 осигурано 
лице РЗЗО  или 109% у односу на план. За ова осигурана лица РЗЗО 
извршен је 81.575 ултразвучни преглед или 102% у односу на план.  
Дијагностика доплером обухватила је 1359 осигураних лица РЗЗО и исти 
број прегледа , или 162% у односу на план. Дијагностика скенером 
обухватила је 4.502 осигураних лица или 128,6% у односу на план. За ова 
осигурана лица РЗЗО извршен је 4918 преглед скенером или 128% у односу 
на план. Дијагностика магнетном резонанцом обухватила је 11.775 
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осигурано лице РЗЗО  или 141% у односу на план. За ова осигурана лица 
РЗЗО извршено је 12475 прегледа магнетном резонанцом или 145% у односу 
на план.  

- Табела 14 ''Анализа обима и садржаја права на терапијске услуге није 
достављена. 

- Дневна болница КБЦ „Бежанијска коса“ располаже са 10 постеља. У току 
2009. године у дневној болници је лечено 4.398 лица осигураника РЗЗО или 
109,1% у односу на план. Ова лица су остварила 6.794 дан – епизоду лечења, 
или 97,6% у односу на план. Остварена је просечна дужина лечења од 1,5 
дана (план 1,7 дана). 

- У области физикалне медицине и рехабилитације пружено је 27.295 
терапијских и рехабилитационих услуга за амбулантне пацијенте 
осигуранике РЗЗО, или 133,6% у односу на план и 30.918 терапијска и 
рехабилитациона услуга за стационарне пацијенте или 101,5% у односу на 
план (укупно 58.213 терапијских и рехабилитационих услуга, или 114% у 
односу на план).  

- Цела крв и компоненте обезбеђивани су из других извора у 80,6% (цела крв)  
у односу на план  и компоненте крви у 81,4% у односу на план. 

- Уградни материјал за осигурана лица РЗЗО, који је набављан током 2009. 
године, у укупној количини од 1.856 комада (87% у односу на план), 
остварен је у односу на финансијску вредност у проценту од 96,5% 

- Санитетски и медицински потрошни материјал за осигурана лица РЗЗО, 
остварен је за Клиничко-болнички центар „Бежанијска коса“ у укупном 
проценту  88,7% у односу на план. 

 
План рада Клиничко болничког центра „Бежанијска коса“ у области 

здравствених услуга, је реализован успешно и изнад планираних вредности у свим 
сегментима делатности (стационарној, специјалистичко-консултативној, 
делатности дневне болнице, дијагностике). Истиче се значајан пребачај планираног 
броја лечених лица на одељењу опште хиругије (146%), као и услуга магнетне 
резонанце (145%), скенера (129%) и долер дијагностике (163%). Повећан обим рада 
у овим областима, односно већи број пацијената од планираног, проузрокован је 
смањеним обимом рада у КБЦ «Земун», због грађевинских радова, и КБЦ «Др 
Драгиша Мишовић», због пожара. 

 
Искоришћеност постељних капацитета је на оптималном нивоу, али са значајним 
разликама између појединих области делатности 
 
 



 196

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ „ДЕДИЊЕ“ 
 
 

Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ је специјализована 
здравствена установа терцијарног нивоа здравствене заштите која обавља 
поликлиничку и стационарну здравствену делатност, образовну, научно-
истраживачку и стручно-методолошку делатност из домена дијагностике, лечења и 
хирургије кардиоваскуларних болести. 

На основу достављених података и њихове анализе констатује се да је План 
рада Института за кардиоваскуларне болести Дедиње у области здравствених 
услуга реализован успешно и изнад планираних вредности у свим сегментима 
делатности (број стационарно лечених лица, број дана лечења, број операција, број 
специјалистичких прегледа, број лабораторијских анализа, ултразвучна и скенер 
дијагностика). Изузетак представља дијагностичка делатност у којој је број рентген 
услуга далеко испод планираног обима (46%), као и број доплер услуга (86,5%). 
Овај подбачај Институт објашњава чињеницом да у рентген дијагностици 
недостају апарати за ту процедуру (дијагностика се обавља мобилним апаратом), а 
проблем представља и Одељење за електрофизиологију на коме се јављају 
константни кварови због дотрајалости опреме, посебно у ангио сали.Табела 1. 

 
Табела 1. Извршење обима и садржаја здравствене делатности 
БОЛНИЧКА 

ДЕЛАТНОСТ 
ВРСТА 

УСЛУГЕ 
ПЛАН 

ЗА 2009. 
ИЗВРШЕЊЕ 

01.01.-31.12.2009. % 

Број 
постеља 

200 200  

Број 
хоспитализованих 
лица 

8897 9437 106.1 

Број дана 
хоспитализације 

55100 580458 105.4 

Просечна 
дужина лечења 

6.2 6.2  

Просечна 
заузетост постеља 
(%) 

75.5 79.5  

СТАЦИОНАРНО 
ЛЕЧЕЊЕ 

Број 
операција 

3152 3740 118.7 

АМБУЛАНТНА 
ДЕЛАТНОСТ 

Број 
специјалистичких 
прегледа 

26297 28750 109.3 

Број 
хематолошких 
анализа 

58800 58800 100.0 

Број 
биохемијских 
анализа 

400782 400782 100.0 

Број 
анализа урина 

4213 4213 100.0 

ЛАБОРАТОРИЈСКА 
ДИЈАГНОСТИКА 

Број 
имунолошких 
анализа 

7305 7305 100.0 
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Укупно 
лабораторијских 
анализа 

471100 471100 100.0 

Број 
рентген услуга 

14580 6673 45.8 

Број 
ултразвучних 
услуга 

13200 14300 108.3 

Број 
доплер услуга 

5880 5085 86.5 

ДИЈАГНОСТИКА 
РЕНТГЕНОМ, 

УЛТРАЗВУКОМ, 
СКЕНЕРОМ И МР 

Број 
скенер услуга 

2611 2.782 106.5 

 
 

ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА КЛИНИКА ''НАРОДНИ ФРОНТ'' 
 
 

Гинеколошко–акушерска клиника ''Народни фронт'' је здравствена установа која 
обавља високоспецијализовану, специјалистичко-консултативну и стационарну 
делатност на терцијарном нивоу, а за становнике града Београда и здравствену 
делатност и на секундарном нивоу, из области гинекологије и акушерства, као и 
образовну и научно-истраживачку делатност у складу са законом. 

- На основу достављених података и њихове анализе из Извештаја о 
извршењу Плана рада Гинеколошко-акушерске клинике ''Народни 
фронт'', констатује се  да је План рада Гинеколошко-акушерске клинике 
''Народни фронт'' у области здравствених услуга, је реализован успешно 
у скоро свим сегментима делатности (број стационарно лечених лица, 
број дана хоспитализације, амбулантно-поликлинички рад, рад дневне 
болнице, лабораторијска и ултразвучна дијагностика). Остварена је 
просечна заузетост постељног фонда од 75.2%. Одступања у 
реализацији појединих лабораторијских услуга проузрокована су 
променама у начину извештавања. (табела 1) 

 
- У лабораторијској дијагностици остварено је укупно 742427 анализа 

(96,9%  од плана) а од тога 199.078 хематолошких анализа (91.2% од 
плана) 264904 биохемијских анализа (92,8%  од плана), 11280 прегледа 
урина (78,1% од плана) 67385 микробиолошких и паразитолошких 
анализа (148 % плана) 29.001 патохистолошких анализа (229% 
планираних), 1486 анализа у цитолошкој лабораторији (266% 
планираних). 

- У оквиру рентген дијагностике остварено је 1956  (57,1%) услуга за 1666 
(86,5%) осигураника,што представља неизвршење плана рада.  
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Табела 1. Извршење обима и садржаја здравствене делатности  
БОЛНИЧКА 
ДЕЛАТНОСТ ВРСТА УСЛУГЕ ПЛАН ЗА 

2009. 

ИЗВРШЕЊЕ 
01.01.-

31.12.2009. 
% 

Број постеља 330 330  
Број хоспитализованих лица 16385 16237 99.1 
Број дана хоспитализације 91618 87526 95.5 
Просечна дужина лечења 5.6 5.5  
Просечна заузетост постеља (%) 76.1 75.2  

СТАЦИОНАРНО 
ЛЕЧЕЊЕ 

Број операција 17984 19873 110.5 
АМБУЛАНТНА 
ДЕЛАТНОСТ 

Број специјалистичких прегледа 163037 158540 97.2 

Број хематолошких анализа 218174 199078 91.2 
Број биохемијских анализа 285391 264904 92.8 
Број анализа урина 14434 11280 78.1 
Број микробиолошких анализа 45640 67385 147.6 
Број патохистолошких анализа 12652 29001 229.2 
Број цитогенетских анализа 558 1486 266,3 

ЛАБОРАТОРИЈСКА 
ДИЈАГНОСТИКА 

Укупно лабораторијских анализа 775606 742427 96.9 
Број рентген услуга 3426 1956 57.1 
Број ултразвучних услуга 51176 48913 95.6 

ДИЈАГНОСТИКА 
РЕНТГЕНОМ, 

УЛТРАЗВУКОМ, 
СКЕНЕРОМ И МР 

Број доплер услуга 50856 48100 94.6 

Број лечених лица 4870 5078 104.3 ДНЕВНА БОЛНИЦА 
Број дана-епизода лечења 4870 5078 104.3 

 
 

 
ВОЈНОМEДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА 

 
 

Војномедицинска академија је здравствена установа која обавља 
високоспецијализовану, специјалистичко – консултативну и стационарну делатност 
на секундарном и терцијарном нивоу. 

На основу достављених података о извршењу Плана рада Војномедицинске 
академије, констатује се следеће: 

План рада Војномедицинске академије у области здравствених услуга, је 
реализован успешно у стационарној и специјалистичко-консултативној делатности, 
затим у области дневне болнице, дијализе, лабораторијске дијагностике, рендген и 
ултразвучне дијагностике. (Табеле 1. и 2.). Реализација специјалистичко 
консултативних прегледа од 227,9% објашњава се тиме што су у Плану за 2009. 
годину исказани само специјалистички прегледи у Дијагностичко поликлиничком 
центру од 33.970. Нису планирани специјалистички прегледи у Центру за хитну 
медицинску помоћ (којих је у 2009. години било 18.952), као и у Центру за 
контролу тровања (којих је било 8.502), због пропуста приликом израде Плана 
рада. Због свега наведеног, укупан број извршених специјалистичких прегледа у 
2009. години је износио 77.430, тако да на планираних 33.970, то представља 
високу реализацију.  

Приликом израде Плана рада за скенер дијагностику исказане су само 
услуге на најсавременијем  шездесетчетворослајсном скенеру, а не и на скенеру 
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старе генерације. Услуге на овом скенеру су далеко скупље од услуга на  скенерима 
старе генерације. Републички завод за здравствено осигурање није формирао 
шифру за услугу за шездесетчетворослајсни скенер, што је ВМА онемогућило да 
наплати адекватну цену ове услуге. Стога је урађен мањи број ових услуга од 
планираних (56%). Услуге магнетне резонанце са 82,4% су реализоване у нешто 
мањем обиму од предвиђеног, што представља  неизвршење Плана рада у том 
домену. Успешно је реализован планирани број операција. Искоришћеност 
постељних капацитета је на нивоу оптималне, али са значајним разликама између 
одељења.  
 

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА 
 
 
Универзитетска дечја клиника је високоспецијализована здравствена 

установа терцијарног нивоа здравствене заштите која обавља здравствену, 
наставно-образовну, научно-истраживачку и стручно-методолошку делатност у 
области здравствене заштите деце. 

На основу достављених података о извршењу Плана рада за 2009. годину 
Универзитетске дечје клинике, констатује се да је План рада Универзитетске дечје 
клинике у области здравствених услуга реализован успешно и у стационарној и у 
амбулантно-поликлиничкој делатности 

Одступања у реализацији планираних вредности лабораторијских анализа 
(66,1%) и операција (86,0%) су настала због промена у начину извештавања, а не 
због смањеног извршења ових услуга.  

 
 

 
 

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА 
СРБИЈЕ "ДР ВУКАН ЧУПИЋ" 

 
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић" (у 

даљем тексту: Институт) је високоспецијализована здравствена установа 
терцијарног нивоа здравствене заштите, која обавља поликлиничку и стационарну 
здравствену делатност, образовну, научно-истраживачку и стручно-методолошку 
делатност из домена заштите здравља деце и омладине, као и жена генеративног 
доба.  

На основу достављених података о извршењу Плана рада Института за 
здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ за 2009. годину, 
констатује се да је План рада Института за здравствену заштиту мајке и детета 
Србије „Др Вукан Чупић“ у области здравствених услуга, је реализован успешно у 
свим сегментима делатности (и у стационарној и у специјалистичко-
консултативној) и поред реконструкције и адаптације стационарног простора, због 
чега је Институт радио са 360 постеља, а не са 400 колико је прописано Уредбом о 
плану мреже здравствених установа. 

   Мања одступања од планираних вредности у броју хоспитализованих лица 
на одељењима офталмологије (89.5%) и кардиохирургије (76.4%), такође и у 
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данима лечења (82% и 66%) су настала, по наводима Института, јер су ова одељења 
радила са мањим бројем лекара од планираног (2 лекара су током године раскинула 
радни однос и напустили станову). План није реализован и у области скенер 
дијагностике (реализација75,6%), због квара апарата који није радио 3 месеца, као 
и код услуга физикалне медицине и рехабилитације за стационарне пацијенте 
(реализација 80,4%) због грађевинских радова у просторијама за физикалну 
медицину и рехабилитацију. 

 
 
 

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ 
 

 
План рада Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину у области 
здравствених услуга, је реализован успешно у свим сегментима делатности (број 
стационарно лечених лица, број дана хоспитализације, амбулантно-поликлинички 
рад, лабораторијска и ултразвучна дијагностика, дневна болница), изузев у области 
физикалне медицине и рехабилитације. Ове терапијске и рехабилитационе услуге 
су на годишњем нивоу реализоване са 70,8%, што се објашњава тиме да на 
Клиници ради 1 физијатар, који обавља са делом радног времена и послове 
дефектолога, а у посматраном извештајном периоду је 3 месеца био на боловању. 
Просечна дужина лечења оболеле деце на Клиници износи 17,4 дана у односу на 
планираних 17,6 дана, а заузетост постеља 65% (план је 67,6%). 
 

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ 
 
Институт за онкологију и радиологију је специјализована здравствена 

установа терцијарног нивоа здравствене заштите која обавља поликлиничку и 
стационарну здравствену делатност, образовну, научно-истраживачку и стручно-
методолошку делатност из области малигних болести и тумора различите 
етиологије.  

На основу достављених података о извршењу Плана рада Института за 
онкологију и радиологију Србије, констатује се да је  План рада Института за 
онкологију и радиологију Србије у области здравствених услуга је реализован 
успешно у свим сегментима делатности (број стационарно лечених лица, број дана 
лечења, специјалистички прегледи, дијагностичке услуге и дневна болница), изузев 
броја патохистолошких анализа у оквиру лабораторијске дијагностике (86,6%). 

     И у овом извештајном периоду истиче се висока заузетост постељних 
капацитета, већа од планиране и од оптималне вредности, иако је Институт за 
онкологију и радиологију Србије радио са 4 постеље више у односу на број 
постеља прописан Уредбом о плану мреже здравствених установа. 
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ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ 
 
Институт за ментално здравље је специјализована здравствена установа 

терцијарног нивоа здравствене заштите која обавља поликлиничку и стационарну 
здравствену делатност, образовну, научно-истраживачку и стручно-методолошку 
делатност из области менталних болести и стања везаних за психичке поремећаје.  

 
План рада Института за ментално здравље у области здравствених услуга 

реализован је успешно у свим сегментима делатности (и у стационарној и у 
специјалистичко-консултативној), изузев броја лабораторијских анализа (86,4%) и 
унутар њих хематолошких анализа (32,2%), које нису реализоване. Објашњење 
лежи у чињеници да је до смањења броја хематолошких анализа дошло због 
промене начина финансирања, односно фактурисања ових услуга. 

 
Табела 1. Извршење обима и садржаја здравствене делатности 
 

БОЛНИЧКА 
ДЕЛАТНОСТ ВРСТА УСЛУГЕ ПЛАН ЗА 

2009. 

ИЗВРШЕЊЕ 
01.01.-

31.12.2009. 
% 

Број постеља 120 120  
Број хоспитализованих лица 970 1069 110.2 
Број дана хоспитализације 30960 35877 115.9 
Просечна дужина лечења 31.9  33.6  

СТАЦИОНАРНО 
ЛЕЧЕЊЕ 

Просечна заузетост постеља (%) 70.7 % 82.1 %  
АМБУЛАНТНА 
ДЕЛАТНОСТ 

Број специјалистичких прегледа 54470 55419 101.7 

Број хематолошких анализа 26997 8708 32.2 
Број биохемијских анализа 28619 35255 123.1 
Број анализа урина 21420 22095 103.1 
Број цитогенетских анализа 4430 4327 97.7 

ЛАБОРАТОРИЈСКА 
ДИЈАГНОСТИКА 

Укупно лабораторијских анализа 81466 70385 86.4 
Број лечених лица 924 1002 108.4 ДНЕВНА БОЛНИЦА 
Број дана-епизода лечења 36551 42057 115.1 

 
 

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ 
 
Институт за реуматологију је здравствена установа који обавља високо 

специјализовану, специјалистичко - консултативну и стационарну делатност из 
реуматологије на терцијарном нивоу, а за становништво града Београда  
здравствену делатност на секундарном и терцијарном нивоу. Поред наведених 
делатности обавља образовну и научно истраживачку делатност у складу са 
законом. Референтни је центар за реуматологију за Републику Србију. 

План рада Института за реуматологију у области здравствених услуга 
реализован је у границама и изнад граница планираних вредности у скоро свим 
сегментима делатности (стационарна, поликлиничка делатност, дијагностика, 
физикална медицина и рехабилитација). Број хоспитализованих лица је знатно већи 
од планираног (160.3%), док је план рада дневне болнице реализован у мањем 
обиму од предвиђеног (број лечених лица у обиму од 43%, а остварених дана 
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боравка 77%).  Повећање броја лица у стационару једним делом је настало услед 
повећаних потреба за биолошком цитостатском терапијом, те су се повећале и 
потребе да се болесници који су планирани да примају биолошку и цитостатску 
терапију у дневној болници, збрињавали стационарно у трајању 2 до 3 дана (разлог 
смањеног извршења плана дневне болнице). Смањење просечне дужине лечења 
представља резултат примене савремене и брзе дијагностике и терапије реуматских 
оболења и стања. Бржа дијагностика и правовремено успостављена адекватна 
терапија доводе до скраћења хоспитализације и наставка лечења у амбулантно 
поликлиничким условима. У интересу праћења савремених стручних ставова за 
дијагностику и лечење у реуматологији, као и циљу рационализације у здравству, 
Институт за реуматологију се орјентише ка унапређењу амбулантно 
поликлиничког рада. 

 
Табела 1. Извршење обима и садржаја здравствене делатности  
 

БОЛНИЧКА ДЕЛАТНОСТ ВРСТА УСЛУГЕ ПЛАН ЗА 
2009. 

ИЗВРШЕЊЕ 
01.01.-

31.12.2009. 
% 

Број постеља 170 170  
Број хоспитализованих лица 2493 3997 160.3 
Број дана хоспитализације 32441 29844 92.0 
Просечна дужина лечења 13 7.5  

СТАЦИОНАРНО ЛЕЧЕЊЕ 

Просечна заузетост постеља (%) 52.3 48.1  
АМБУЛАНТНА 
ДЕЛАТНОСТ Број специјалистичких прегледа 38477 54552 141.8 

Број хематолошких анализа 24520 30474 124.3 
Број биохемијских анализа 66087 78754 119.2 
Број анализа урина 61776 69093 111.8 
Број микробиолошких анализа 850 906 106.6 

ЛАБОРАТОРИЈСКА 
ДИЈАГНОСТИКА 

Укупно лабораторијских анализа 191485 217353 113.5 
Број рентген услуга 7583 9158 120.8 ДИЈАГНОСТИКА 

РЕНТГЕНОМ, 
УЛТРАЗВУКОМ, 
СКЕНЕРОМ И МР 

Број ултразвучних услуга 1825 2227 122.0 

Број лечених лица 1632 703 43.1 
ДНЕВНА БОЛНИЦА Број дана-епизода лечења 5170 4015 77.7 
ФИЗ. МЕДИЦИНА И 
РЕХАБИЛИТАЦИЈА 

Број терапијских и рехабил. услуга 262600 365325 139.1 

 
 
 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ 
„СВЕТИ САВА“ 

 
 
Специјална болница за цереброваскуларне болести „Свети Сава“ је 

специјализована здравствена установа секундарног нивоа здравствене заштите која 
обавља поликлиничку и стационарну здравствену делатност, образовну, научно-
истраживачку и стручно-методолошку делатност из домена превенције и лечења 
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цереброваскуларних болести и других стања везаних за исхемијске поремећаје 
централног нервног система.  

План рада Специјалне болнице за цереброваскуларнe болести „Свети Сава“ у 
области здравствених услуга је реализован успешно у основним сегментима 
делатности (број стационарно лечених лица, амбулантно-поликлинички рад, 
лабораторијска дијагностика). Рад дневне болнице није реализован, како по броју 
лечених лица (76,4%), тако и у односу на број дана/епизода лечења (82,1%). У 
области дијагностичке делатности, број доплер услуга је значајно испод планом 
предвиђених вредности (70,4%), због квара апарата.  
 
 

Табела 1. Извршење обима и садржаја здравствене делатности 
 

БОЛНИЧКА 
ДЕЛАТНОСТ ВРСТА УСЛУГЕ ПЛАН ЗА 

2009. 

ИЗВРШЕЊЕ 
01.01.-

31.12.2009. 
% 

Број постеља 250 250  
Број хоспитализованих лица 6500 6000 92.3 
Број дана хоспитализације 74500 67500 90.6 
Просечна дужина лечења 11.5 11.3  

СТАЦИОНАРНО 
ЛЕЧЕЊЕ 

Просечна заузетост постеља (%) 81.6 74.0  
АМБУЛАНТНА 
ДЕЛАТНОСТ 

Број специјалистичких прегледа 17240 16083 93.3 

Број хематолошких анализа 131400 132035 100.5 
Број биохемијских анализа 193300 192249 99.4 
Број анализа урина 1700 2400 141.2 
Број  анализа ликвора 8990 7608 84.6 

ЛАБОРАТОРИЈСКА 
ДИЈАГНОСТИКА 

Укупно лабораторијских анализа 335390 334292 99.7 
Број рентген услуга 1650 2037 123.4 
Број доплер услуга 12200 8595 70.4 
Број скенер услуга 16000 14611 91.3 

ДИЈАГНОСТИКА 
РЕНТГЕНОМ, 

УЛТРАЗВУКОМ, 
СКЕНЕРОМ И МР Број услуга магнетне резонанце 4500 4550 101.1 

Број лечених лица 590 451 76.4 ДНЕВНА БОЛНИЦА 
Број дана-епизода лечења 6090 5000 82.1 

 
 
 
 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ 
„ДР ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ“ 

 
Специјална болница за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“ је 

специјализована здравствена установа секундарног нивоа здравствене заштите која 
обавља поликлиничку и стационарну здравствену делатност, образовну, научно-
истраживачку и стручно-методолошку делатност из домена заштите менталног 
здравља, односно, неуропсихијатријских болести.  

План рада Специјалне болнице за психијатријске болести «Др Лаза 
Лазаревић» за 2009. годину у области здравствених услуга је реализован успешно у 
свим сегментима делатности (број хоспитализованих лица, број дана 
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хоспитализације, амбулантно-поликлинички рад, лабораторијска дијагностика, рад 
дневне болнице) 

 
Табела 1. Извршење обима и садржаја здравствене делатности 
 

БОЛНИЧКА 
ДЕЛАТНОСТ ВРСТА УСЛУГЕ ПЛАН ЗА 

2009. 

ИЗВРШЕЊЕ 
01.01.-

31.12.2009. 
% 

Број постеља 550 550  
Број хоспитализованих лица 2728 2651 97.2 
Број дана хоспитализације 136069 140863 103.5 
Просечна дужина лечења 49.9  53.1   

СТАЦИОНАРНО 
ЛЕЧЕЊЕ 

Просечна заузетост постеља (%) 67.8  70.2  
АМБУЛАНТНА 
ДЕЛАТНОСТ 

Број специјалистичких прегледа 36257 36260 100 

Број хематолошких анализа 47427 43820 92.4 
Број биохемијских анализа 44646 48647 109.0 
Број анализа урина 6532 6280 96.1 

ЛАБОРАТОРИЈСКА 
ДИЈАГНОСТИКА 

Укупно лабораторијских анализа 98605 98747 100.1 
Број лечених лица 284 360 126.8 ДНЕВНА БОЛНИЦА 
Број дана-епизода лечења 29944 33529 112.0 

 
 
 

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ "БАЊИЦА“ 
 
Институт за ортопедско-хируршке болести "Бањица“ је здравствена установа која 
обавља високо-специјализовану специјалистичко-консултативну и стационарну 
делатност из области ортопедије. Институт је наставна база Медицинског 
факултета и бави се хируршким лечењем конгениталних аномалија, обољења и 
повреда локомоторног система и кичменог стуба, као и додипломском и 
последиплпмском едукацијом из наведених области. 
 
IПлан рада Института за ортопедско-хируршке болести «Бањица» за 2009. у 
области здравствених услуга, је реализован успешно у свим сегментима делатности 
(број стационарно лечених лица, број операција, амбулантно-поликлинички рад, 
лабораторијска дијагностика, физикална медицина и рехабилитација) Табела 1 
 



 205

Табела 1. Извршење обима и садржаја здравствене делатности 
 

БОЛНИЧКА 
ДЕЛАТНОСТ ВРСТА УСЛУГЕ ПЛАН ЗА 

2009. 

ИЗВРШЕЊЕ 
01.01.-

31.12.2009. 
% 

Број постеља 520 520  
Број хоспитализованих лица 8900 9650 108.4 
Број дана хоспитализације 178000 177330 99.6 
Просечна дужина лечења 20.0 18.4  
Просечна заузетост постеља (%) 93.8 93.4  

СТАЦИОНАРНО 
ЛЕЧЕЊЕ 

Број операција 9300 8897 95.7 
АМБУЛАНТНА 
ДЕЛАТНОСТ 

Број специјалистичких прегледа 95000 90000 104.1 

Број хематолошких анализа 339435 396067 116.7 
Број биохемијских анализа 287150 302126 105.2 
Број анализа урина 61106 68958 112.8 
Број микробиолошких анализа 15800 15634 98.9 

ЛАБОРАТОРИЈСКА 
ДИЈАГНОСТИКА 

Укупно лабораторијских анализа 703491 782785 111.3 
Број рентген услуга 46000 43550 94.7 
Број ултразвучних услуга 5230 5114 97.8 

ДИЈАГНОСТИКА 
РЕНТГЕНОМ, 

УЛТРАЗВУКОМ, 
СКЕНЕРОМ И МР 

Број скенер услуга 2200 2309 105.0 
 

Број лечених лица 950 921 96.9 ДНЕВНА БОЛНИЦА 
Број дана-епизода лечења 20000 24098 120.5 

ФИЗ. МЕДИЦИНА И 
РЕХАБИЛИТАЦИЈА 

Број терапијских и рехабил. услуга 104400 104935 100.5 

 
 

ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ 
 
 

Институт за неонатологију је здравствена установа терцијарног нивоа здравствене 
заштите која обавља високоспецијализовану специјалистичко – консултативну и 
стационарну делатност у области здравствене заштите превремено рођене деце, 
деце мале телесне масе и витално угрожене новорођенчади, као и образовну и 
научно – истраживачку делатност у складу са законом. 
 

План рада Института за неонатологију у области здравствених услуга 
реализован је успешно у скоро свим сегментима делатности (број стационарно 
лечених лица, број дана хоспитализације, амбулантно-поликлинички рад, 
лабораторијска дијагностика). Остварена је просечна заузетост постељног фонда од 
74% за осигуранике РЗЗО. Планирани обим услуга физикалне терапије и 
рехабилитације није остварен (79%)  
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Табела 1 Извршење обима и садржаја здравствене делатности Института за неонатологију 
 

БОЛНИЧКА ДЕЛАТНОСТ ВРСТА УСЛУГЕ ПЛАН ЗА 
2009. 

ИЗВРШЕЊЕ 
01.01.-

31.12.2009. 
% 

Број постеља 160 160  
Број хоспитализованих лица 810 884 109.1 
Број дана хоспитализације 40500 43198 106.7 
Просечна дужина лечења 50.0 48.9  

СТАЦИОНАРНО ЛЕЧЕЊЕ 

Просечна заузетост постеља (%) 69.3 74.0  
АМБУЛАНТНА ДЕЛАТНОСТ Број специјалистичких прегледа 2400 2450 102.1 

Број хематолошких анализа 99385 105862 106.5 
Број биохемијских анализа 54298 53939 99.3 
Број анализа урина 1456 1733 119.0 
Број  анализа ликвора 590 1013 171.7 
Преглед фецеса 33 42 127.3 
Ацидо базни статус 23000 21281 92.5 

ЛАБОРАТОРИЈСКА 
ДИЈАГНОСТИКА 

Укупно лабораторијских анализа 178762 183870 102.9 

Број рентген услуга 3200 3846 120.2 ДИЈАГНОСТИКА РЕНТГЕНОМ, 
УЛТРАЗВУКОМ,  Број ултразвучних услуга 6300 6960 110.5 

Број лечених лица 50 74 148.0 
ДНЕВНА БОЛНИЦА 

Број дана-епизода лечења 1100 1579 143.5 
ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА  
И РЕХАБИЛИТАЦИЈА Број терапијских и рехабил. услуга 20000 15765 78.8 

 
 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ МЛАДЕНОВАЦ 
 
 
Специјална болница за интерне болести Младеновац је специјализована 

здравствена установа секундарног нивоа здравствене заштите која обавља 
поликлиничку и стационарну здравствену делатност из области интерних болести и 
стања везаних за интерне болести и њихове компликације. 

План рада Специјалне болнице за интерне болести –Младеновац за 2009. год. у 
области здравствених услуга је реализован успешно у свим сегментима делатности 
(број стационарно лечених лица, амбулантно-поликлинички рад, лабораторијска и 
друга дијагностика). Одређена одступања су евидентирана у оквиру лабораторијске 
дијагностике, код броја биохемијских анализа (69,2%), али су микробиолошке 
анализе које су обављене у значајно већем обиму (139,7%) условиле испуњење 
плана укупног броја лабораторијских анализа (92,5%), (Табела 1). 
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Табела 1. Извршење обима и садржаја здравствене делатности 
 

БОЛНИЧКА 
ДЕЛАТНОСТ ВРСТА УСЛУГЕ ПЛАН ЗА 

2009. 

ИЗВРШЕЊЕ 
01.01.-

31.12.2009. 
% 

Број постеља 127 127  
Број хоспитализованих лица 3925 3761 95.8 
Број дана хоспитализације 36040 35151 97.5 
Просечна дужина лечења 9.2 9.3  

СТАЦИОНАРНО 
ЛЕЧЕЊЕ 

Просечна заузетост постеља (%) 77.7 75.8  
АМБУЛАНТНА 
ДЕЛАТНОСТ 

Број специјалистичких прегледа 50310 52380 104.1 

Број хематолошких анализа 32725 38878 118.8 
Број биохемијских анализа 145679 100856 69.2 
Број анализа урина 13112 13804 105.3 
Број микробиолошких анализа 49992 69861 139.7 

ЛАБОРАТОРИЈСКА 
ДИЈАГНОСТИКА 

Укупно лабораторијских анализа 241508 223399 92.5 
Број рентген услуга 4390 4275 97.4 
Број ултразвучних услуга 3200 4223 132.0 

ДИЈАГНОСТИКА 
РЕНТГЕНОМ, 

УЛТРАЗВУКОМ, 
ДОПЛЕРОМ 

Број доплер услуга 3375 4336 128.5 

Број лица на хроничном програму 60 61  
ДИЈАЛИЗА Број хемодијализа на хроничном 

програму 
9380 9112 97.1 

 
 

 
 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ 
 
Специјална болница за болести зависности је специјализована здравствена 

установа секундарног нивоа здравствене заштите која обавља поликлиничку и 
стационарну здравствену делатност, образовну, научно-истраживачку и стручно-
методолошку делатност из области болести зависности (наркоманија, алкохолизам) 
и њихових последица (когнитивни поремећаји).  
План рада Специјалне болнице за болести зависности у 2009. години у области 
здравствених услуга је реализован успешно у свим сегментима делатности (број 
стационарно лечених лица, амбулантно-поликлинички рад, лабораторијска 
дијагностика, заузетост постеља, рад дневне болнице), упркос грађевинским 
радовима (поправка и замена дотрајалих плочица на одељењима интензивне и 
полуинтензивне неге) који су се одвијали у првој половини године (Табела 1). 
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Табела 1. Извршење здравствених услуга 
 

БОЛНИЧКА 
ДЕЛАТНОСТ ВРСТА УСЛУГЕ ПЛАН ЗА 

2009. 

ИЗВРШЕЊЕ 
01.01.-

31.12.2009. 
% 

Број постеља 65 65  
Број хоспитализованих лица 1100 1233 112.1 
Број дана хоспитализације 17000 16738 98.5 
Просечна дужина лечења 15.5 13.6  

СТАЦИОНАРНО 
ЛЕЧЕЊЕ 

Просечна заузетост постеља (%) 71.7 70.6  
АМБУЛАНТНА 
ДЕЛАТНОСТ 

Број специјалистичких прегледа 53000 51200 96.6 

Број хематолошких анализа 15500 16543 106.7 
Број биохемијских анализа 30000 32841 109.5 
Број анализа урина 23000 23495 102.2 

ЛАБОРАТОРИЈСКА 
ДИЈАГНОСТИКА 

Укупно лабораторијских анализа 68500 72879 106.4 
Број лечених лица у дневној болници 730 735 100.7 

ДНЕВНА БОЛНИЦА Број дана- епизода лечења у дневној 
болници 

26500 26988 101.8 

 
 

ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 
 
 

Институт за рехабилитацију, Београд, је болничка здравствена установа која 
обавља специјалистичко-консултативну и стационарну медицинску 
рехабилитацију.  
 

План рада Института за рехабилитацију у области броја хоспитализованих лица 
реализован је у нешто мањем обиму од предвиђеног. На медицинску 
рехабилитацију болесници се примају по основу мишљења лекарске комисије 
надлежних филијала. Институт је навео да су за сва издата решења пацијенти 
позвани на лечење у термину који је назначен на решењу. 

У делу лабораторијске дијагностике План рада није извршен (80.4%). Ово 
неизвршење објашњава се чињеницом да је дошло до промене у начину 
фактурисања извршених хематолошких анализа.  

Број остварених болесничких дана реализован је са 90,2%.  У амбулантној 
делатности план специјалистичких прегледа реализован је у мањем обиму од 
предвиђеног (77,8%). Реализација Плана у области физикалне медицине и 
рехабилитације знатно је већа од предвиђене (156%)  (Табела 1). 
 У Служби медицине рада, лекарски прегледи су реализовани у оквиру 
планираних вредности (90,7%). 
 
 



 209

Табела 1. Извршење обима и садржаја здравствене делатности 
 

БОЛНИЧКА 
ДЕЛАТНОСТ ВРСТА УСЛУГЕ ПЛАН ЗА 

2009. 

ИЗВРШЕЊЕ 
01.01.-

30.12.2009. 
% 

Број постеља 380 380  
Број хоспитализованих лица 6242 4950 79.3 
Број дана хоспитализације 138700 125115 90.2 
Просечна дужина лечења 22.2 25.3  

СТАЦИОНАРНО 
ЛЕЧЕЊЕ 

Просечна заузетост постеља (%) 100.00 90.2  
АМБУЛАНТНА 
ДЕЛАТНОСТ 

Број специјалистичких прегледа 57322 44610 77.8 

Број хематолошких анализа 182731 116933 64.0 
Број биохемијских анализа 156505 139211 88.9 
Број анализа урина 115072 108944 94.7 

ЛАБОРАТОРИЈСКА 
ДИЈАГНОСТИКА 

Укупно лабораторијских анализа 454308 365088 80.4 
ДИЈАГНОСТИКА 
РЕНТГЕНОМ 

Број рентген услуга 8088 7306 90.3 

ФИЗ. МЕДИЦИНА И 
РЕХАБИЛИТАЦИЈА 

Број терапијских и рехабил. услуга 1680000 2629107 156.5 

 
 
 

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „ДР МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ“ 
 
 

Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ је здравствена установа која 
обавља високоспецијализовану, специјалистичко-консултативну и стационарну 
делатност на терцијарном нивоу, а за становништво града Београда и здравствену 
делатност на секундарном и терцијарном нивоу из области физикалне медицине и 
рехабилитације, а такође образовну и научно истраживачку делатност у складу са 
законом. 
 
План рада Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ у области 
здравствених услуга, је реализован успешно у свим сегментима делатности (број 
стационарно лечених лица, амбулантно-поликлинички рад, лабораторијска 
дијагностика, као и услуге физикалне медицине и рехабилитације), (Табела 1). 
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Табела 1. Извршење обима и садржаја здравствене делатности 
 

БОЛНИЧКА 
ДЕЛАТНОСТ ВРСТА УСЛУГЕ ПЛАН 

ЗА 2009.ГОД 
ИЗВРШЕЊЕ 

01.01.-31.12.2009. % 

Број постеља 290 290   
Број 

хоспитализованих лица 
1950 2077 106.5 

Број дана 
хоспитализације 

96750 98438 101.7 

Просечна дужина 
лечења 

49.6 47.4  

СТАЦИОНАРНО 
ЛЕЧЕЊЕ 

Просечна заузетост 
постеља (%) 

91.4 93.00  

АМБУЛАНТНА 
ДЕЛАТНОСТ 

Број 
специјалистичких прегледа 

13250 13364 100.9 

Број хематолошких 
анализа 

20700 17755 85.8 

Број биохемијских 
анализа 

16250 18644 114.7 

Број анализа урина 1100 1590 144.5 

ЛАБОРАТОРИЈСКА 
ДИЈАГНОСТИКА 

Укупно 
лабораторијских анализа 

38050 37989 99.8 

ФИЗ. МЕДИЦИНА 
И РЕХАБИЛИТАЦИЈА 

Број терапијских и 
рехабилитационих услуга 

1443250 1467477 101.7 

 
 

 
 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ 
И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ 

 
 

Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију је 
специјализована установа за лечење, рехабилитацију и хабилитацију деце и 
омладине ометене у развоју церебралном парализом и другим развојним сметњама. 
Делатност болнице се одвија у два објекта, у Сокобањској улици (стационар и 
амбулантно-поликлиничка делатност) и у улици Браће Јерковић (дневна болница са 
амбулантом, кухиња, вешерај и магацини). 

План рада Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију 
у 2009.години  реализован је у свим сегментима делатности осим у броју 
стационарно лечених лица, (69,2%), што је делом проузроковано мањим бројем 
пацијента у последњем кварталу године због епидемије грипа. (Табела 1).  
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Табела 1. Извршење обима и садржаја здравствене делатности  
 

БОЛНИЧКА 
ДЕЛАТНОСТ ВРСТА УСЛУГЕ ПЛАН ЗА 

2009. 

ИЗВРШЕЊЕ 
01.01.-

31.12.2009. 
% 

Број постеља 110 110  
Број хоспитализованих лица 240 166 69.2 
Број дана хоспитализације 31010 27910 90.0 
Просечна дужина лечења 129.2 168.1  

СТАЦИОНАРНО 
ЛЕЧЕЊЕ 

Просечна заузетост постеља (%) 77.2 69.5  
АМБУЛАНТНА 
ДЕЛАТНОСТ 

Број специјалистичких прегледа 59870 64264 107.3 

Број лечених лица 1090 985 90.4  
ДНЕВНА БОЛНИЦА Број дана-епизода лечења 12630 11455 90.7 
ФИЗ. МЕДИЦИНА И 
РЕХАБИЛИТАЦИЈА 

Број терапијских и рехабил. услуга 1096631 1060067 96.7 

 
 
 
 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ  
И ОРТОПЕДСКУ ПРОТЕТИКУ 

 
 

Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику, је болничка 
здравствена установа која обавља специјалистичко-консултативну и стационарну 
медицинску рехабилитацију, а нарочито протетичку и ортотичку рехабилитацију.  

 
План рада Специјалне болнице за рехабилитацију и ортопедску протетику у 

области здравствених услуга, је реализован успешно у свим сегментима делатности 
(број стационарно лечених лица, број дана хоспитализације, aмбулантно-
поликлинички рад, лабораторијска дијагностика, као и физикална медицина и 
рехабилитација), изузев стоматолошких услуга, које су реализоване са 53% од 
планиране вредности и ренген дијагностике, због квара апарата који није радио 
шест месеци током 2009. године (Табела 1).  

 
У овом извештајном периоду повећан је број постеља на 180, чиме је извршено 

усклађивање са Уредбом о плану мреже здравствених установа. 
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Табела 1. Извршење обима и садржаја здравствене делатности 
 

БОЛНИЧКА 
ДЕЛАТНОСТ ВРСТА УСЛУГЕ ПЛАН ЗА 

2009. 

ИЗВРШЕЊЕ 
01.01.-

30.12.2009. 
% 

Број постеља 175 180  
Број хоспитализованих лица 450 436 96.9 
Број дана хоспитализације 45000 41256 91.7 
Просечна дужина лечења 100.00 94.6  

СТАЦИОНАРНО 
ЛЕЧЕЊЕ 

Просечна заузетост постеља (%) 70.5 62.8  
АМБУЛАНТНА 
ДЕЛАТНОСТ 

Број специјалистичких прегледа 49500 48306 97.6 

Број хематолошких анализа 6840 6670 97.5 
Број биохемијских анализа 18002 17460 97.0 
Број анализа урина 14685 14333 97.6 

ЛАБОРАТОРИЈСКА 
ДИЈАГНОСТИКА 

Укупно лабораторијских анализа 39527 38463 97.3 
ДИЈАГНОСТИКА 
РЕНТГЕНОМ, 

УЛТРАЗВУКОМ, 
СКЕНЕРОМ И МР 

Број рентген услуга 500 249 49.80 

ФИЗ. МЕДИЦИНА И 
РЕХАБИЛИТАЦИЈА 

Број терапијских и рехабил. услуга 75800 73930 97.5 

СТОМАТОЛОГИЈА Број стоматолошких услуга 10113 5346 52,9 
 
 

 Како је највеће одступање код стоматолошких услуга, неопходно је да 
Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику предузме 
одговарајуће мере око планирања стоматолошких услуга за 2010. годину. 

      Постоји одступање и у рентген дијагностици.  
 
 
 

ЗАВОД ЗА ПСИХОФИЗИОЛОШКЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ И  
ГОВОРНУ ПАТОЛОГИЈУ "ПРОФ. ДР ЦВЕТКО БРАЈОВИЋ" 

 
Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију „Проф. др Цветко 
Брајовић“ је стационарна здравствена установа намењена специјализованој 
хабилитацији и рехабилитацији развојних поремећаја у деце: ментално 
хендикепирана, парализована, аутистична и деца са говорним поремећајима 
различитог узраста. 
 
План рада Завода за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију „Проф. Др 
Цветко Брајовић“, у области здравствених услуга је успешно реализован у 
амбулантно-поликлиничкој делатности, делатности дневне болнице, физикалне 
медицине и рехабилитације и стоматолошкој здравственој заштити (Табела 1). 
План није реализован у сегменту стационарне делатности, што је делом 
проузроковано проглашењем епидемије грипа, због чега су 2 болесничке собе 
коришћене као изолационе собе. Такође, дијагностичке услуге (стандардни ЕЕГ, 
ЕЕГ са фоно стимулацијом и хипервентилацијом) су остварене у мањем броју од 
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планираног, јер се рачунало са ангажовањем консултанта дечијег неуролога што 
није могло да се реализује. 
 

Табела 1. Извршење обима и садржаја здравствене делатности 
 

БОЛНИЧКА 
ДЕЛАТНОСТ ВРСТА УСЛУГЕ ПЛАН ЗА 

2009. 

ИЗВРШЕЊЕ 
01.01.-

31.12.2009. 
% 

Број постеља 30 30  
Број хоспитализованих лица 600 495 82.5 
Број дана хоспитализације 7420 6318 85.2 
Просечна дужина лечења 12.4 12.8  

СТАЦИОНАРНО 
ЛЕЧЕЊЕ 

Просечна заузетост постеља (%) 68.9 58.7  
АМБУЛАНТНА 
ДЕЛАТНОСТ Број специјалистичких прегледа 7300 7890 108.1 

Број лечених лица 20 28 140.0 ДНЕВНА БОЛНИЦА 
Број дана-епизода лечења 260 330 126.9 

ФИЗ. МЕДИЦИНА И 
РЕХАБИЛИТАЦИЈА 

Број терапијских и рехабил. услуга 151460 160359 105.9 

СТОМАТОЛОШКА 
ЗАШТИТА 

Број стоматолошких услуга 6600 6158 93.3 

 
 

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА 
 
 
На основу достављених података о извршењу Плана рада Завода за 

здравствену заштиту студената за 2009. годину , констатује се да је План рада у 
области примарне здравствене заштите Завода за здравствену заштиту студената је 
на укупном нивоу успешно реализован у делу посета лекару. Остварено је укупно 
289.757 посета или 105,7% у односу на број планираних. Међутим, планирани број 
посета лекару није извршен (испод 80%) у следећим делатностима: физикална 
медицина и рехабилитација, интерна медицина, оториноларингологија и заштита 
менталног здравља са неурологијом. Ово неизвршење се тумачи мањим бројем 
исказаних захтева од стране корисника, на шта је од утицаја била и епидемиолошка 
ситуација у другој половини године. У здравственој заштити жена треба истаћи 
већи обим рада (боља организација и већи одзив студенткиња), како у делу 
систематских прегледа студенткиња, тако и у реализацији прегледа због болести. 
На укупном нивоу (91.435) , удео превентивних у укупном броју остварених посета  
је 31,6%.  
 

Дијагностичко терапијске услуге нису извршене (76% планираних).  
Подбачај у овом сегменту био је присутан и у предходном извештајном периоду. 
Посебно је смањен обим приказаних услуга у специјалистичко консултативној 
служби (офталмологија – 25,9%, оториноларингологија - 47%, ментално здравље – 
60,1%), као и у служби за здравствену заштиту одраслих – 71,1%. Делимично 
објашњење се може наћи у измени номенклатуре здравствених услуга. Наиме, 
увођењем нове номенклатуре почетком 2009. године искључене су неке 
појединалне услуге, које су биле планиране  у овим службама и груписане, тако да 
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је реално смањен број услуга који се могао у извршењу приказати, односно 
фактурисати. 

 
 План рада у области стационарне делатности Завода за здравствену заштиту 
студената реализован је успешно у делу броја стационарно лечених лица (1.203 или 
109,4%), са просечном дужином лечења од 3,8 дана (планирано 4) и у већем обиму 
од планираног у амбулантно поликлиничкој делатности (2.916 специјалистичких 
прегледа – 126,8%). План операција није остварен (501 операција или 65,7%). 
Смањење броја операција посебно се везује за другу половину године, јер је на 
нивоу шестомесечног извршења план готово био успешно реализован (44,3%). 
Објашњење за то се налази у томе да су у условима сложене и ванредне 
епидемиолошке ситуације, операције сведене на оне које се нису могле одложити, а 
да је рад стационара био усмерен на интернистичке случајеве. Остварена заузетост 
постељног фонда износи 62,2% и већа је од планиране (61%). (Табела 1.) 
 
 
 
Табела 1. Извршење обима и садржаја стационарне здравствене делатности  
 

БОЛНИЧКА 
ДЕЛАТНОСТ 

ВРСТА 
УСЛУГЕ 

ПЛАН 
ЗА 2009.ГОД 

ИЗВРШЕЊЕ 
01.01.-31.12.2009. % 

Број постеља 20 20  
Број 

хоспитализованих 
лица 

1100 1203 109.36 

Број дана 
хоспитализације 

4450 4542 102.07 

Просечна 
дужина лечења 

4 3.8  

Просечна 
заузетост постеља 
(%) 

61 62.2  

СТАЦИОНАРНО 
ЛЕЧЕЊЕ 

Број 
операција 

763 501 65.7 

АМБУЛАНТНА 
ДЕЛАТНОСТ 

Број 
специјалистичких 
прегледа 

2300 2916 126.8 

 
 

 
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЕНДЕМСКУ НЕФРОПАТИЈУ ЛАЗАРЕВАЦ 

 
 

Специјална болница за ендемску нефропатију је здравствена установа у 
којој се обавља стационарна и поликлиничка делатност у области ендемске 
нефропатије и других бубрежних болести. Такође се у болници врши збрињавање 
болесника у терминалној фази малигних болести, као и болесника после шлога и 
кардиолошких болесника у фази погоршања болести.  
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План рада Специјалне болнице за ендемску нефропатију у области 
здравствених услуга, је реализован успешно у свим сегментима делатности 
(стационарној, специјалистичко-консултативној, као и у делатности хемодијализе), 
изузев код хирушких интервенција прављења приступних путева за дијализу, које 
су урађене у мањем броју од планираног, јер васкуларни хирург није радио у 
Специјалној болници за ендемску нефропатију током целог извештајног периода. И 
у овом извештајном периоду истиче се висока заузетост постељног фонда (96,6%), 
која је знатно већа од оптималне. Због тога су више коришћени капацитети дневне 
болнице, у којој је остварен пребачај планираног обима рада (Табела 1). Пребачај 
плана остварен је и код услуга нуклеарне медицине. 
 
 

Табела 1. Извршење обима и садржаја здравствене делатности 
 

БОЛНИЧКА 
ДЕЛАТНОСТ ВРСТА УСЛУГЕ ПЛАН ЗА 

2009.ГОД 

ИЗВРШЕЊЕ 
01.01.-

31.12.2009. 
% 

Број постеља 25 25 100 
Број хоспитализованих лица 870 887 102 
Број дана хоспитализације 8725 8819 101.1 
Просечна дужина лечења 10.0 9.9  
Просечна заузетост постеља (%) 95.6 96.6  

СТАЦИОНАРНО 
ЛЕЧЕЊЕ 

Број операција 75 15 20.0 
АМБУЛАНТНА 
ДЕЛАТНОСТ 

Број специјалистичких прегледа 12840 12051 93.9 

Број хематолошких анализа 41200 56874 138.0 
Број биохемијских анализа 80207 81427 101.5 
Број анализа урина 28551 9948 34.8 

ЛАБОРАТОРИЈСКА 
ДИЈАГНОСТИКА 

Укупно лабораторијских анализа 150000 148328 98.9 
Број рентген услуга 2055 2147 104.5 ДИЈАГНОСТИКА 

РЕНТГЕНОМ И 
УЛТРАЗВУКОМ,  

Број ултразвучних услуга 4150 3887 93.7 

Број лечених лица 620 959 154.7 ДНЕВНА БОЛНИЦА 
Број дана-епизода лечења 620 959 154.7 
Број лица на хроничном програму 105 92  ДИЈАЛИЗА Број хемодијализа на хроничном програму 16000 14976 93.6 

 
 
 

ДЗ "ДР ЂОРЂЕ КОВАЧЕВИЋ" ЛАЗАРЕВАЦ –  
ВАНБОЛНИЧКО ПОРОДИЛИШТЕ 

 
Ванболничко породилиште Дома здравља Лазаревац располаже са 10 

стандардних болесничких постеља (све намењене за општу негу), колико је и 
прописано Уредбом о плану мреже здравствених установа.  

 
- У посматраном извештајном периоду хоспитализоване су 254 жене (100% од 

плана) Остварено је 835 болничких дана (94,9% од планираног броја). 
Просечна дужина болничког боравка била је 3,3 (план 3,5). Просечна 
заузетост постељног фонда била је 22,9% и мања од планираних 24,1%. У 
породилишту је обављено 458 хируршких интервенција (епизиотомије, 
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пресецање водењака, ревизија кавума утери и др.) или 92,5% од планираног 
броја. 

- Неонатолошке капацитете су користиле 209 беба (100% од планираног 
броја), са укупно 732 дана болничког боравка (98,9% од планираног броја).  

- Санитетски и медицински потрошни материјал је остварен је у обиму од 
126,6% 

 
 
 
 
ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНУ РАДА СРБИЈЕ “ДР ДРАГОМИР КАРАЈОВИЋ“, 

 
На основу достављених података и њихове анализе о извршењу Плана рада 

Института за медицину рада Србије “Др Драгомир Карајовић“, констатује се да је 
План рада Института за медицину рада Србије “Др Драгомир Карајовић“ у области 
здравствених услуга, је реализован успешно у следећим сегментима делатности 
(број стационарно лечених лица, број дана хоспитализације и амбулантно-
поликлинички рад).  Лабораторијске услуге реализоване су у мањем обиму од 
планираних, са посебним нагласком на реализацију токсиколошких анализа 
(57,6%). У области рентген дијагностике, план је реализован у мањем обиму 
(65,6%). Највеће је одступање у рентген дијагностици. 

 
Табела 1. Извршење обима и садржаја здравствене делатности за осигуранике РЗЗО 
 

БОЛНИЧКА 
ДЕЛАТНОСТ ВРСТА УСЛУГЕ 

ПЛАН ЗА 
13.07.-
31.12. 
2009. 

ИЗВРШЕЊЕ 
13.07.-

31.12.2009. 
% 

Број постеља 40 40  
Број хоспитализованих лица 563 589 104,6 
Број дана хоспитализације 5630 5133 91,2 
Просечна дужина лечења 10,00 8,7  

СТАЦИОНАРНО 
ЛЕЧЕЊЕ 

Просечна заузетост постеља (%) 82,8 75,5  
АМБУЛАНТНА 
ДЕЛАТНОСТ 

Број специјалистичких прегледа 8777 7687 87,6 

Број дијагностичких услуга за амбулантне 
пацијенте 

18865 20313 107,7 
ДИЈАГНОСТИЧКЕ 

УСЛУГЕ Број дијагностичких услуга за 
стационарне пацијенте 

18468 18159 98,3 

Број биохемијских анализа 45401 33409 73,6 
Број токсиколошких анализа 1070 616 57,6 ЛАБОРАТОРИЈСКА 

ДИЈАГНОСТИКА 
Укупно лабораторијских анализа 46471 34025 73,2 
Број рентген услуга 1877 1232 65,6 ДИЈАГНОСТИКА 

РЕНТГЕНОМ, 
УЛТРАЗВУКОМ, 
ДОПЛЕРОМ 

Број ултразвучних услуга 277 364 131,4 
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ЗАКЉУЧЦИ  
 
 
 
 

Анализа планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних лица на 
стационарну здравствену заштиту у Републици Србији у 2009. години је анализа 
садржаја и обима извршених у односу на планиране здравствене услуге сва три 
нивоа здравствене заштите у случају болести, повреде и других поремећаја 
здравља, обезбеђених и пружених осигураницима РЗЗО у државним здравственим 
установама стационарне здравствене делатности у Републици Србији наведене 
године. 

 
 Обим и садржај права из обавезног здравственог осигурања на стационарну 

здравствену заштиту у Републици Србији у 2009. години остварен је са 38.835 
стандардне болесничке постеље (без постеља на неонатологији, постеља за 
пратиоце лечених лица, постеља за дијализу и постеља/места у дневној болници), у 
оквиру 121 државне здравствене установе сва три нивоа здравствене заштите, на 
којима је 1.040.733  болесника хоспитализовано 10.092.940 болесничка дана, са 
просечном дужином боравка од 9,7 дана и просечном дневном заузетошћу од 
71,2%. Планирани број хоспитализованих пацијената и број дана лечења у 
стационарној делатности остварени су у потпуности са ИД = 100,3% односно ИД = 
97,9%. Просечна дужина лечења је незнатно краћа од планираних 9,9 дана а 
остварена је (као и претходних година) нижа дневна просечна заузетост постеља од 
планираних 72,8%.  

 
У односу на карактеристике запосленог кадра на дан 31.12.2009. године и 

важећим Правилницима (Правилник о ближим условима за обављање здравствене 
делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе 
“Сл. гласник РС“ бр. 43/06 и Правилник о изменама и допунама Правилника о 
ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама 
и другим облицима здравствене службе “Сл. гласник РС“ бр. 112/09) прописане 
кадровске нормативе, у стационарној делатности у Републици недостаје 369 
доктора медицине, 34 фармацеута – биохемичара, 6.699 медицинских сестара – 
техничара а више је запослено 22 доктора стоматологије, 359 здравствених 
сарадника, 1.335 административних радника и 1.495 техничких радника.  

 
Анализирајући испуњење стандарда мера извршења за докторе медицине 

специјалисте у болничкој и поликлиничкој делатности у 2009. години један 
специјалиста је лечио у просеку 136 хоспитализованих пацијената, што је мање од 
прописаних стандарда у свим специјалистичким областима изузев ортопедије. 
Један специјалиста је у просеку обавио и 1.462 специјалистичка прегледа, а 
прописани стандарди се у зависности од области медицине крећу од 800 до 2.000 
специјалистичких прегледа по специјалисти.  
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  У 2009. години лабораторијску дијагностику у стационарним установама 
остварило је 5.311.235 пацијената (ИД = 90,5%) од чега 2.219.303 амбулантних (ИД 
= 98,3%) и 3.091.932 стационарних пацијената (ИД = 85,5%), што је за остварење 
укупног и броја амбулантних пацијената успешно остварење а за стационарне 
пацијенте задовољавајуће. Укупно је прегледано 16.774.599 лабораторијских 
узорака (ИД = 95%) и то 6.548.284 узорака за амбулантне  (ИД = 112,1%) и 
10.226.315 узорака за стационарне пацијенте (ИД = 86,6%), што значи да су 
планирани број укупно прегледаних узорака у лабораторији и узорака за 
амбулантне пацијенте остварени у потпуности а за стационарне пацијенте у 
толерантним границама. Најчешће се раде биохемијске, хематолошке, 
микробиолошке и паразитолошке анализе и анализе урина а најређе цитогенетске 
анализе. Све врсте лабораторијских анализа имају успешно извршење. Извршење 
планираног броја лабораторијских анализа по врстама је следеће: хематолошке 
анализе ИД = 101,2%, биохемијске анализе ИД = 105,5%, анализе урина ИД = 
105,1%, микробиолошке и паразитолошке анализе ИД = 105,9%, патохистолошке 
анализе ИД = 104%, цитогенетске анализе ИД = 214,9% и остале лабораторијске 
анализе ИД = 114,2%.  

 
У Републици Србији 2009. године било је 502 операционе сале, у којима је 

урађено 411.390 операција (ИД = 105%), односно 125 операције по лекару, што је 
успешна реализација броја извршених операција.  

 
У Републици Србији користе се 1.863 неонатолошких постеља, које је 

користило 62.447 новорођене деце (ИД = 97,2%) остваривши 301.242 дана боравка 
(ИД = 97,6%), што је успешна реализација неонатолошке делатности, односно 
права новорођенчади на здравствену заштиту.  

 
Пратиоцима лечених осигураника (углавном деце) намењено је 5.092 

болесничких постеља. У 2009. години евидентирано је 41.831 пратилаца лечених 
лица  (ИД = 93,1%) са 282.140 дана болничког боравка (ИД = 93,4%), те је и ово 
право из обавезног здравственог осигурања остварено у потпуности.  

 
За лечење у дневној болници опредељено је 2.432 постеље/места. Лечено је 

249.257 осигураних лица (ИД = 108,2%), који су остварили 740.106 дана – епизода 
лечења (ИД = 99,4%) са просечном дужином лечења од 3 дана што је нешто краће 
од планираних 3,2 дана. Ови показатељи стационарног лечења у дневној болници 
указују на потпуну реализацију плана рада у овој делатности.  

 
Услуге физикалне медицине и рехабилитације у стационарним здравственим 

установама у Републици у 2009. години остварило је 564.451 осигураних 
пацијената (ИД = 106,6%), и то 408.271 амбулантних (ИД = 110%) и 156.180 
стационарних пацијената (ИД = 98,6%). Осигураницима је пружено укупно 
20.352.197 терапијских и рехабилитационих услуга (ИД = 107,4%) од чега је 
11.459.271 услуга пружено амбулантним (ИД = 105,4%) а 8.892.926 услуга 
стационарним пацијентима (ИД = 110,1%). Сви наведени показатељи извршења 
физикалне терапије и рехабилитације у стационарној делатности указују на 
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успешно остварење планова рада у овој области, односно на успешно остварење 
обима и садржаја права на физикалну терапију и рехабилитацију.  

 
У 2009. години рентген дијагностику остварило је 1.424.759 осигураника (ИД = 

106%) од чега је 966.157 амбулантних (ИД = 107,4%)  и 458.602 стационарних (ИД 
= 103,3%) пацијената. Урађено је 2.196.191 рентгенских прегледа (ИД = 105,4%), од 
чега 1.485.896 прегледа амбулантним (ИД = 108,8%) и 710.295 прегледа 
стационарним пацијентима (ИД = 98,9%). Годишњи План рентген дијагностике 
остварен је у потпуности.  

 
Ултразвуком је прегледано 1.047.399 осигураних лица (ИД = 108,5%), и то 

706.126 амбулантних (ИД = 109,1%) и 341.273 стационарних пацијената (ИД = 
107,2%). Обављено је 1.621.776 ултразвучних прегледа (ИД = 107,7%), од чега 
1.039.622 прегледа за амбулантне (ИД = 107,9%) и 582.154 ултразвучна прегледа за 
стационарне пацијенте (ИД = 107,4%). План ултразвучне дијагностике извршен је 
успешно.  

 
На Доплеру је прегледано 181.265 пацијената (ИД = 103%), од чега је 122.746 

амбулантних (ИД = 108,5%) и 58.519 стационарних пацијената (ИД = 93,3%). 
Обављено је 373.398 прегледа Доплером (ИД = 122,7%), и то 233.448 прегледа 
амбулантним пацијентима (ИД = 124,5%) и 139.950 прегледа стационарним 
пацијентима (ИД = 119,8%). Годишњи План рада Доплер дијагностике реализован 
је у потпуности а већина показатеља су значајно већи од потпуног извршења.  

 
Скенером је прегледано 212.754 осигураних пацијената (ИД = 102,2%), од чега 

је 122.947 амбулантних пацијената (ИД = 104,6%) и 89.807 стационарних 
пацијената (ИД = 99,1%). Пацијентима је пружено 287.724 услуга ЦТ дијагностике 
(ИД = 101,7%) и то 162.757 услуга амбулантним пацијентима (ИД = 101,3%) и 
124.967 услуга стационарним пацијентима (ИД = 102,1%). Реализација ЦТ 
дијагностике је потпуна.  

 
Магнетном резонанцом прегледано је 51.373 осигурана лица (ИД = 116,3%), и 

то 37.963 амбулантних пацијената (ИД = 119,2%) и 13.410 стационарна пацијента 
(ИД = 108,9%). Обављено је 60.657 прегледа магнетном резонанцом (ИД = 116,7%), 
од чега 46.482 прегледа амбулантним пацијентима (ИД = 120,7%) и 14.175  
прегледа стационарним пацијентима (ИД = 105,1%). Годишњи План рада магнетне 
резонанце остварен је и значајно више него успешно.  

 
У стационарној делатности у 2009. години пружено је 4.389.084 осталих 

дијагностичких услуга за амбулантне (ИД = 109,8%) и 2.177.717 услуга за 
стационарне пацијенте (ИД = 95,7%), те је годишњи План осталих дијагностичких 
поступака (спирометрије, колоноскопије, бронхоскопије и осталих дијагностичких 
поступака) реализован у потпуности. 

 
Обезбеђивање крви и крвних деривата сопственим обезбеђивањем стационарне 

установе реализовале су у потпуности (ИД = 100,7%) а набавком из других 
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установа (ИД = 82,6%) реализовале су у задовољавајућем обиму. Обезбеђивање 
целе крви (сопственим обезбеђивањем ИД = 103,4% а набавком из других установа 
ИД = 101,2%) и компонената крви сопственим обезбеђивањем (ИД = 100,1%) 
реализовани су у потпуности, док је  обезбеђивање компонената крви набавком из 
других установа (ИД = 80,9%) реализовано у задовољавајућем обиму. Није било 
сопственог обезбеђења нити набавке из других установа стабилних продуката крви. 
Сопствено обезбеђивање осталих крвних деривата са ИД = 85,6% реализовано је у 
толерантним границама.  Набавка осталих крвних деривата из других установа са 
ИД = 55,6% није извршена.     

 
Право на уградни материјал остварило је 37.293 лица (ИД = 100,3%) којима је 

уграђено 86.248 комада уградног материјала (ИД = 83,2%) укупне финансијске 
вредности 3.600.646.530,00 динара (ИД = 100,9%). Док су план броја лица којима је 
уграђен материјал у тело и план финансијске вредности уградног материјала 
остварени у потпуности, план количине уграђеног материјала остварен је у 
задовољавајућем  обиму.  

 
За санитетски и потрошни материјал за осигуранике РЗЗО у свим стационарним 

здравственим установама у Србији у 2009. години утрошено је укупно 
8.528.795.656,00 динара што је 116,9% у односу на планирану вредност, што је 
значајно више од потпуног извршења Плана.  

 
За амбулантне осигуранике извршено је 2.149.820 терапијских услуга (ИД = 

114,8%) а за стационарне пацијенте 12.817.750 услуга (ИД = 120,1%), што је 
значајно веће извршење од потпуног извршења Плана терапијских услуга и за 
амбулантне и за стационарне пацијенте.  

 
Резултати Анализе могу се користити у кориговању постојећих права 

осигураних лица на здравствену заштиту и сачињавање квалитетнијег Плана  
здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања, што све треба да 
допринесе адекватнијем задовољавању здравствених потреба становништва и 
постизању бољег здравственог стања популације. 
 
 
 
 
 
  
 


