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ИЗЈАВА МЕНАЏЕРСКОГ ТИМА О СТРАТЕШКОМ ПЛАНУ  
ДОМА ЗДРАВЉА БЛАЦЕ ЗА ПЕРИОД 2016-2020.   

             
 Пружање квалитетне и ефикасне здравствене заштите данас је један од приоритета у 
области здравственог менаџмента. Истовремено, квалитет здравствене заштите је 
препознат као једна од најважнијих карактеристика система здравствене заштите. Стално 
унапређење квалитета рада и безбедности пацијената је саставни део свакодневних 
активности здравствених радника и здравствених сарадника. 
Стратешко планирање је процес планирања будућег развоја Дома здравља и обухвата 
поступке и механизме којима се стиже до пројектованог циља.  Имајући у виду значај овог 
документа, сагледана је сва проблематика везана за здравље становништва на овој 
територији, могућности и капацитети здравствене службе у примарној здравственој 
заштити, као и могућности локалне заједнице и њеном активном учешћу у остваривању 
овог процеса.  

Основа свих наших активности је брига за пацијенте. Утврђивањем стратешких циљева 
определили смо се за пружање квалитетне здравствене заштите и учествовања пацијената у 
доношењу важних одлука у вези њиховог лечења, као и испуњавању њихових захтева и 
потреба здравствене заштите.  
Јасан стратешки правац и дефинисање „правих“ организационих циљева предуслови су за 
трансформацију Дома здравља Блаце у здравствену установу која се континуирано мења, 
пратећи потребе корисника здравствене заштите и излазећи им у сусрет. 
Планском активношћу,  Дом здравља ће радити на усмеравању активности да би се 
постигли максимално могући резултати у пружању здравствене заштите и достизали 
циљеви здравствене заштите.  
Само здрави грађани Блаца могу дати пун допринос развоју нашег града. У том смислу 
посебна пажња у овом документу је усмерена ка подизању квалитета услуга, ефикасности и 
доступности здравствене заштите, као највећим вредностима сваког друштва, као и 
унапређењу примарне здравствене заштите за посебно осетљиве групе становништва.  
Наш циљ је очување здравља и побољшање квалитета живота Блачана, померање тежишта 
активности нашe установe са болести на детерминанте здравља и факторе ризика, рад на 
превенцији, креирање активности у области промоције здравља и здравих стилова живота.  
Треба развијати мултисекторску сарадњу, унапређивати партнерство на свим  нивоима, 
јачати капацитете и опремљеност установа примарне здравствене заштите и наравно 
улагати у људске ресурсе, који су главни стуб читавог нашег здравственог система.  
Не треба посебно наглашавати да је здравље најважнији предуслов за добар и срећан 
живот, а улагање у здравствени систем најсигурнија инвестиција у будућност.  
Детаљним сагледавањем окружења закључено је да је један од највећих дугорочних 
проблема Општине Блаце становништво које је све старије и веома подложно оболевању 
од хроничних болести. Пораст броја хроничних незаразних болести и тенденција 
њиховог померања ка млађој животној доби, довео је до потребе дефинисања приоритета 
и израде стратешког плана у циљу обезбеђења квалитетне примарне здравствене заштите. 
Коначни циљ који желимо достићи је очување и унапређење здравља и обезбеђење 
физичког, менталног и социјалног ”благостања “ корисника и интегритета личности у 
његовом пуном значењу. 
Зато радити "праве ствари на прави начин" представља суштински разлог за доношење 
стратешког плана Дома здравља Блаце за период од 2016-2020.године у циљу сигурнијег 
кретања у овако несигурним временима. 
                                                                                                               Директор 
                                                                                                          Радољуб др Дуњић 
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                                      1.  УВОД 

 
Стратешко планирање је процес планирања будућег развоја Дома здравља и обухвата 

поступке и механизме којима се стиже до циља. Дефинисане Мисија, Визија, основне 
вредности, стратешке области развоја и јасно постављени циљеви представљају пут и 
опредељење запослених у Дому здравља Блаце у пружању најквалитетније здравствене 
заштите. Стратешко планирање, спровођење и континуирано мерење постигнутих 
резултата представља унапређење квалитета рада са циљем подизања стандарда пружања 
здравствене заштите.Евалуација планова из предходних година представљала је полазну 
основу за израду Стратешог плана за период 2016.-2020. године и јасно дефинисане 
смернице рада и развоја.  
Менаџмент  наше установе сматра да је важност спровођења стратешког плана у једној 
установи основа усклађености са данашњом пословном стварношћу.  
На изради Стратешког плана радио је тим у саставу: Радољуб др Дуњић, спец. интерне 
медицине,  директор Дома здравља, Смс Лидија Дељанин, дипл.ецц-менаџмент у 
здравству,  Горан др Миленковић, начелник Службе за здравствену заштиту одраслог 
становништва,  Весна др Павличевић, радиолог, начелник Службе за специјалистичко- 
консултативну  делатност,  Милка Аврамовић, дипл. ецц., помоћник директора за правне и 
економско - финансијске послове. 
Са садржајем и процедуром израде Стратешког плана упознат је Управни одбор Дома 
здравља, који је и дао сагласност за његово доношење. 
 
 

  1.1 ПОСТОЈЕЋА ПРАВНА ОСНОВА 

 
 Закон о здравственој заштити („Сл.гл.РС“,бр.107/05,72/09,88/10,99/10,57/11, 119/2, 

45/13 и 93/14) 
 Закон о здравственом осигурању („Сл.гл.РС“,бр. 107/05, 109/05,57/11, 110/12, 

119/12,99/14, 123/14 и 126/14)  
 Закон о лековима и медицинским средствима („Сл.гл.РС“,бр. 30/10, 107/12) 
 Закон о бебедности и здрављу на раду („Сл.гл.РС“,бр. 101/05 и 91/15) 
 Стратегија за смањење сиромаштва (донета на седници Владе 16.10.2003.год) 
 Стратегија развоја социјалне заштите 
 Национална стратегија о старењу 
 Стратегија развоја званичне статистике (усвојена на седници Владе 22.01.2009. год.) 
 Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији 
 Уредба о програму рада,развоја и организацији интегрисаног здравственог        

информационог система („Сл.гл.РС“,бр. 55/09) 
 Стратегија о ХИВ инфекцији и АИДС-у („Сл.гл.РС“,бр. 26/11) 
 Стратегија јавног здравља Републике Србије („Сл.гл.РС“,бр. 22/09) 
 Закон о јавном здрављу („Сл.гл.РС“,бр. 72/09) 
 Закон о заштити становништва од заразних болести („Сл.гл.РС“,бр. 125/04 и36/15) 
 Боља примарна здравствена заштита за све нас- (Смернице здравствене политике за 

јачање примарне здравствене заштите у Србији од 2010. до 2015. године ),нацрт- 
Министарство здравља 

 Стратегија за палијативно збрињавање („Сл.гл.РС“,бр. 17/09) 
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 Стратегија за стално унапређење квалитета здравствене заштите и безбедности 
пацијената („Сл.гл.РС“,бр. 15/09) 

 Стратегија за превенцију и контролу хроничних незаразних болести („Сл.гл.РС“,бр. 
22/09) 

 Стратегија развоја здравља младих у републици Србији („Сл.гл.РС“,бр. 104/06) 
 Уредба о националном програму:- Србија против рака („Сл.гл.РС“,бр. 20/09) 
 Уредба о националном програму за превенцију колоректалног карцинома („Сл.гл.РС“, 

бр. 20/09) 
 Уредба о националном програму за превенцију рака дојке („Сл.гл.РС“,бр. 73/13) 
 Уредба о националном програму за превенцију рака грлића материце („Сл.гл.РС“, 

бр73/13) 
 Закон о психоактивним  контролисаним супстанцама („Сл.гл.РС“,бр. 99/10) 
 Закон о супстанцама које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и 

психотропних супстанци („Сл.гл.РС“,бр. 107/05) 
 Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите („Сл.гл.РС“,бр. 49/10) 
 
 

                  2.   САЖЕТАК ЗА РУКОВОДСТВО  

 
Стратешки план садржи пет стратешких циљева који би требало да се реализују до 
2020. године. То су: 
1. Акредитовање Дома здравља 
2. Унапређење превентивних здравствених услуга  
3. Повећање доступности здравствене заштите и њеног квалитета 
4. Улагање у развој људских ресурса и осталих капацитета 
5. Квалитет здравствене заштите и безбедност пацијента 
Да би се циљеви реализовали креиране су стратегије које ће омогућити достизање 
жељених циљева и активности које треба спровести да би се циљеви достигли. 
 
 

                 3.   ОПИС ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 
3.1. ПРОЦЕС СТРАТЕШКОГ ПЛАНИРАЊА 
Процес стратешког планирања обухватио је следеће фазе: 
 Планирање процеса планирања 
 Прикупљање и обрада података за планирање 
 Анализа садашњег стања 
 Дефинисање мисије, визије и кључних вредности 
 Утврђивање кључних фактора успеха и критичних подручја ризика 
 Дефинисање стратешких циљева, стратегија за њихову реализацију, индикатора 

и мера учинка 
 Припрема плана активности 
 Комплетирање стратешког плана 

Предвиђено је да процес планирање траје шест недеља, а као рок за завршетак 
Стратешког плана одређен је 01.05.2016. године
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                                   3.2   ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                         Слика 1.                Слика 2.        Слика 3. 
  
Слика 1. Карта Републике Србије 
(Општина Блаце је осенчена тамном бојом)  
 
Слика 2. Топлички округ 
(Општина Блаце је осенчена жутом бојом) 
 
 Слика 3. Карта општине Блаце са околним селима  
(Приказане су здравствене амбуланте и станице по следећим ознакама :   
ДОМ ЗДРАВЉА – Дом здравља Блаце, „AМБУЛАНТА“ –Здравствена амбуланта 
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3.3   СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА 

 
    Блаце је град и седиште истоимене општине у Топличком округу, на реци Блаташници, 
недалеко од Прокупља, око 250 km јужно од Београда. 
По површини Блаце је мања копаоничка општина (306 км²), у којој се налази 40 насеља. 
Смештена је у Топличкој котлини, на источним обронцима Копаоника и југозападним 
обронцима Јастребца, захватајући северозападни део Топличког басена који је Јанковом 
клисуром спојен са долином Расине, односно Крушевачким басеном.  
Иако има периферан инфраструктурни карактер у односу на главне магистралне коридоре, 
Блаце чини раскрсницу путева према Косову и Метохији, Копаонику, Крушевцу и 
Прокупљу, што представља повољан транзитни положај.  
Према резултатима пописа из 2011. године на територији општине Блаце живи 11.686 
становника, од чега у самом Блацу живи 5.261, а у околним селима 6.607 становника.  
 
У општини Блаце постоји један Дом здравља  са седиштем у улици Браће Вуксановић 55 ,  
пет здравствених амбуланти у селима :Горње Гргуре, Горња Драгуша, Горња Јошаница, 
Међухана и Барбатовац.  
Дом здравља Блаце је основан 15.05.1953. године. У тим послератним годинама је радио 
самостално, а касније у саставу Здравственог центра Топлица Прокупље из којег се 
издвојио одлуком Владе Републике Србије бр.22-610/99 од 29.01.1999. године, која је 
објављена у Службеном гласнику РС  бр 6. од 12.2.1999. године. 
Функцију дома здравља, установа је отпочела да остварује по преузимању средстава, 
имовине, права и обавеза и запослених радника организационе јединице Дома здравља 
Блаце. 
Дом здравља Блаце је уписан у судски регистар Трговинског суда у Нишу Решењем 
посл.бр. Фи 866/99 од 12.05.1999. године, под називом Дом здравља Блаце са седиштем у 
Блацу, улица Браће Вуксановић број 55. 
Локална самоуправа је преузела оснивачка права над Домом здравља Блаце 30.6.2008. 
године.  
Данас, Дом здравља Блаце је здравствена установа примарног нивоа здравствене заштите, у 
државној својини, која послује у оквиру Плана мреже здравствених установа, а на основу 
Закона о здравственој заштити.  
Демографску слику општине карактерише укупан негативан раст популације и висок 
проценат особа старијих од 65 година.Старосна структура становништва има дугорочан и 
негативан ефекат на организацију рада Дома здравља због великог коришћења здравствене 
службе и високе потрошње материјалних средстава.  
Стратегија Министарства здравља је довела до померања приоритета ка примарној 
здравственој заштити што је омогућило несметан развој Дома здравља.  
Постоји позитиван однос према развоју Дома здравља и од стране општинске управе. 
Веза са друштвеном заједницом је добра и генерално постоји позитивно мишљење о раду 
Дома здравља.  
Заједница очекује од Дома здравља да пружа ефикасну и квалитетну здравствену заштиту 
становништву,  што ће довести до унапређења њиховог здравља, а Дом здравља очекује од 
заједнице даљу материјалну и сваку другу подршку. 
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3.4   УЛОГЕ ДОМА ЗДРАВЉА БЛАЦЕ 

Најзначајније улоге Дома здравља Блаце дефинисане су одредбама важећег Закона о 
здравственој заштити. У том смислу, Дом здравља Блаце обезбеђује: 
 Заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болести, лечење, 

рехабилитацију болесних и повређених; 
 Превентивну здравствену заштиту групација становништва изложених повећаном 

ризику обољевања и осталих становника, у складу са посебним програмом 
превентивне здравствене заштите; 

 Здравствено васпитање и саветовање за очување и унапређење здравља; 
 Спречавање, рано откривање и контролу малигних болести; 
 Спречавање, откривање и лечење болести уста и зуба; 
 Патронажне посете, лечење и рехабилитацију у кући;  
 Пружање хитне медицинске помоћи и  
 друге послове утврђене Законом. 

У остваривању  ових  активности  Дом  здравља  Блаце  активно сарађује  са  другим  
здравственим  установама,  локалном самоуправом, установама  социјалне  заштите,  
образовним установама,  невладиним   организацијама, удружењима грађана и свим 
структурама заједнице којима је циљ очување и унапређење здравља становништва. 
Све наведене активности и улоге Дом здравља Блаце усклађују се са  националним  
програмима  и  стратегијама,  законом о здравственој  заштити  и  другим  законима, 
активно се учествује у креирању  политике  здравственог  становништва  како  на локалном 
тако и на националном нивоу . 
 

3.5  ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА  

У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављању здравствене делатности, Дом здравља 
Блаце пружа превентивне, куративне, дијагностичке и терапијске  здравствене услуге, у 
оквиру:  
1.  Служба за здравствену заштиту одраслог становништва и радника (са кућним лечењем и 
медицинском негом, хитном и неодложном медицинском помоћи и санитетским 
превозом, фармацеутском здравственом делатношћу и поливалентном патронажом)  
2.  Служба здравствене заштите деце и жена  
3.  Служба специјалистичко-консултативних делатности    
4.  Служба за лабораторијску, радиолошку и ултразвучну  дијагностику 
5.  Служба стоматолошке здравствене заштите 
6.  Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге послове 
Организационе радне једицине – службе, у процесу рада представљају заокружену целину, 
чији се рад може самостално пратити и изучавати у оквиру здравствене установе као 
целине. 
Служба за здравствену заштиту одраслог становништва и радника (са кућним лечењем и 
медицинском негом, хитном и неодложном медицинском помоћи и санитетским 
превозом, фармацеутском здравственом делатношћу и поливалентном патронажом) у свом 
саставу има следеће здравствене амбуланте: 
•  Здравствена амбуланта Барбатовац; 
•  Здравствена амбуланта Горње Гргуре; 
•  Здравствена амбуланта Горња Јошаница; 
•  Здравствена амбуланта Међухана; 
•  Здравствена амбуланта Горња Драгуша. 
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                    3.6    КАДРОВСКА  СТРУКТУРА  

 
 У Дому здравља Блаце у Блацу је запослено 95 радника .  

Доктора специјалиста има 18 и то по следећим специјалностима:   

• Специјалиста опште медицине  .......................................... 6 
• Специјалиста медицине рада ............................................... 1 
• Специјалиста педијатрије  .................................................... 1 
• Специјалиста гинекологије и акушерства  ....................... 1 
• Специјалиста интерне медицине  ...................................... 2 
• Специјалиста пнеумофтизиологије  .................................. 1 
• Специјалиста радиологије  ................................................... 1 
• Специјалиста офталмологије  ............................................. 1 
• Магистар медицинске биохемије  ...................................... 1 
• Специјалиста епидемиологије  ........................................... 1 
• Специјалиста опште стоматологије  .................................. 1 
• Специјалиста ортопедије вилица  ...................................... 1 

Доктор медицине   ............................................................................... 4 
Струковне и Више медицинске сестре/техничари......................4 

Медицинске сестре – техничари.....................................................47 

Административних радника .............................................................5 

Помоћно - техничких радника........................................................13 

УКУПНО:.................................................................................................91 

Доктор медицине на одређено време..............................................1 
Доктор стоматологије на одређено време....................................1 
Административних радника на одређено време........................2 
УКУПНО:…................................ .........................................................95 
 
 
 
 
Старосна структура запослених: 

   
 
 
 

    
        
        
    Мушки           Женски      
 
до 34 1 4      
од 35-44 9 38      
од 45-55 8 16      
од 55 6 13      
 
Укупно:                                 24                71      
        
        
        
 
 

8 
 



Дом здравља Блаце -  Стратешки план развоја за период  од 2016. до 2020. године 
 

 

3.7  ПРИНЦИПИ РАДА ДОМА ЗДРАВЉА 

 Усклађивање са законским прописима 
 Поштовање начела струке у пружању здравствене заштите: 

 приступачности (остварује се непрекидним радом Дома здравља-24 часа); 
 правичности (остварује се тиме што је забрањена свака дискриминација по 

основу расе, пола, старости, националне припадности, вероисповести, 
културе, социјалног порекла, политичког или другог убеђења, имовног 
стања, језика, врсте болести,психичког или телесног инвалидитета); 

 свеобухватности (остварује се применом обједињених мера на целокупно 
становништво општине, које обухватају промоцију здравља,превенцију 
болести и повреда, рану дијагнозу, лечење и рехабилитацију) ); 

 континуираности (остварује се обезбеђивањем упућивања пацијената на 
секундарни и терцијарни ниво, као и наставак неопходних мера по повратку 
пацијената са виших нивоа); 

 ефикасности (остварује се рационалним коришћењем расположивих 
финансијских средстава, односно настојањем да се постигне што виши 
ниво здравствене заштите уз најнижи утрошак средстава). 

 Поштовање људских вредности и права пацијената у складу са кодексом 
професионалне етике. 

 Посвећеност сталном унапређењу квалитета услуга, безбедности и задовољства 
пацијената  (остварује се мерама и активностима у Дому здравља којима се у складу 
са савременим достигнућима медицинске науке и праксе повећавају могућности 
повољног исхода и смањивање ризика и других нежељених последица по здравље 
и здравствено стање појединаца и локалне заједнице у целини) . 

 Савремене дијагностичке процедуре- утврђене стручно-методолошке доктрине, 
нормативи и стандарди и њихова примена у пракси у циљу сталног унапређивања 
квалитета рада сигурним и благовременим дијагностиковањем у току једног дана уз 
помоћ савремене опреме ( ултразвук, биохемијски анализатор, апарати за 
протромбинско време и гликолозирајући хемоглобин). 

 Унапређење комуникације – примена и развој савремених информационих и 
комуникационих технологија како у контакту са пацијентима и јавношћу, тако и у 
комуникацији унутар установе и у медијима. 

 Посвећеност иновацијама знања и опреме, побољшању просторних услова за рад 
особља и просторних услова за боравак и смештај пацијената. 

 Стално унапређење знања и вештина здравствених радника- континуирана 
медицинска едукација, стручно усавршавање, неговање способне и искусне радне 
снаге,  размена знања и искустава међу запосленима. 

 Активно партнерство са заједницом- проналажење заједничког интереса на 
решавању здравствених питања у локалној заједници, кроз успостављање 
партнерског односа и институционалне сарадње у циљу унапређења здравља 
грађана и пружање доприноса одрживом развоју. 

 Брига о пацијентима – пацијенти су у средишту свих активности установе, особље 
је фокусирано на квалитет и безбедност услуга и сопствену безбедност у 
обезбеђивању здравствене заштите.  
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3.8        ВРЕДНОСТИ ДОМА ЗДРАВЉА 

Рад Дома здравља Блаце вођен је следећим основним вредностима: 
 Потпуна посвећеност здравственим потребама становништва локалне друштвене 

заједнице; 
 Традиција у обезбеђивању здравствене заштите у заједници; 
 Усаглашеност са највишим етичким и професионалним стандардима; 
 Ентузијазам, предузимљивост и спремност запослених да се стручно усавршавају и 

развијају установу; 
 Отвореност за сарадњу са свим заинтересованим партнерима; 
 Једнакост,поштовање права, солидарност, тимски рад. 

 

3.9    МИСИЈА И ВИЗИЈА  

 
  

 
 

 
Мисија 

Дом здравља Блаце је установа примарне здравствене заштите која 
квалитетом здравствених услуга, ефикасним и рационалним организовањем 
рада ствара услове за континуирану професионалну подршку превенцији, 

развијајући партнерства у заједници за здравији, квалитетнији и дужи живот. 
Кроз развој превентивног рада и промоцију здравља посвећена је очувању и 

унапређењу здравља становништва општине Блаце, уз стручне кадрове и 
имплементацију савремених технологија омогућава једнакост и доступност 

свима, превенцију здравима а здравље болеснима. 
 

 

Визија 
 

Пружањем здравствених услуга високог квалитета, утемељених на јасном 
стратешком правцу, праћењем потреба корисника и чврстим системима 

контроле и безбедности пацијената, Дом здравља Блаце ће постати место у 
коме ће се константно унапређивати превенција, а болести успешно 

дијагностиковати, лечити и излечити уз стално унапређење квалитета 
здравствених услуга и задовољства корисника. 
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      3.10    SWOT analiza 

 
Унутрашњи 

фактори 
 
 
 
 
Спољашњи  
фактори 
 

 
Листа унутрашњих снага: 
 

                  1. Акредитација Дома здравља 
2. Ефикасност менаџерског тима 

                  3. Стручан кадар, тимски рад, искуство  
                  4. Орјентисаност ка превентивном раду 

5.Управљање квалитетом уз стално праћење и 
унапређење 

                  6. Континуирано учествовање у пројектима 
7. Добра комуникација са локалном самоуправом   
8. Максимална доступност 

 
Листа унутрашњих слабости: 
 

1. Недостатак потребних финансијских средстава за оптимално   
функционисање установе 

      2. Неадекватна расподела простора по одељењима 
     3. Вишак кадра у односу на нормативе и немогућност запошљавања 
      4. Дотрајали објекти и опрема 
      5. Застарелост возног парка 
      6. Високи трошкови одржавања 
      7. Ограничене могућности мотивација запослених     

Листа спољашњих могућности: 
1.Нова законска регулатива која подржава 
примарну здравствену заштиту 
2.Министарство здравља кроз средства за 
увођење нових технологија. 
3.Боља сарадња са организацијама 
вулнерабилних категорија 
4.Унапређење односа са медијима  
5. Поверење грађана у Дом здравља Блаце  
6. Недостатак конкуренције-слабо развијена 
приватна пракса 
7.Већи продор у локалну заједницу 
8.Донације страних држава и влада , међунар. 
здрав. организација и Министарства здравља 

 
 
 
Ослањајући се на добру сарадњу са локалном самоуправом 
и развијајући све потребне ресурсе и бољу међусекторску 
сарадњу подићи ћемо квалитет здравствене услуге на још 
већи ниво и перманентно ћемо радити на унапређењу 
здравствених услуга уз примену савремених сазнања и 
доктрине у свакодневном раду кроз суфинансирање 
властитог буџета и проширење постојеће листе 
ванстандардних услуга. 
 

  
 
 
Интезивирањем акција у заједници за вулнерабилно 
становништво, промовисањем здравих стилова живота као и 
развијањем комуникације међу запосленима, мотивисаћемо 
кадар да рационалније троши средства. 
Повећавањем доступности здравствених услуга свим грађанима 
и боље и квалитетније услуге кроз развој и повезивање 
информационог система, смањићемо страх од промена код 
запослених, а пацијентима скратити време чекања. 

.  
 
 

Листа спољашњих претњи: 
1.Реформе у систему здравствене заштите 
2.Лимитирана финансијска средства 
3.Лоша привредна ситуација на локалном 
нивоу 
4.Повећана миграција младих 
5.Негативан природни прираштај 
6. Епидемија масовних незаразних болести 
7.Нарастајуће сиромаштво 
8.Неодговорност становништва за властито 
здравље (велика заступљеност ризичних 
фактора) 
9.Висок индекс старости становништва  
10.Повећање оптерећења здравствених 
радника административним пословима. 

 
Континуираном едукацијом, промовисањем здравих 
стилова живота мотивисаћемо кориснике здравствене 
заштите, а самим тим смањићемо оптерећеност хроничним 
болестима, те тако обезбедити довољна финансијска 
средства. Тежњом да се модификују стилови живљења свих 
учесника у здравственој заштити и да се нагласи промоција 
и превенција, пребацићемо тежиште на превентивни рад уз 
подизање нивоа квалитета услуга о чему ће пацијенти  кроз 
сталну присутност медија бити о свему перманентно 
обавештавани.  

 
 

 
Одржавање постојећег нивоа рада обезбедићемо уз усмеравање 
активности ка остварењу и мобилисању колектива за 
прихватање мисије установи и даље развијање ради опстанка на 
тржишту. 
Остваривањем  визије наше установе обезбедићемо јефтинију и 
ефикаснију здравствену заштиту уз пуно ангажовање 
постојећег кадра а све у циљу преживљавања и опстанка на 
мапи домова здравља Републике Србије. 
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4.   МАПА СТРАТЕШКОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 2016 – 2020. 

 

Стратешки циљеви Стратешки програми 

Стратешки циљ 1: 
 

Акредитовање Дома 
здравља 

 

1.1 Дефинисање и реализација програма акредитације 

Стратешки циљ 2: 
 

Унапређење 
превентивних 

здравствених услуга 

 
2. 1  Превенција и рано откривање колоректалног карцинома  
2.2   Превенција и рано откривање  карцинома грлића материце 
2.3   Превенција и рано откривање  карцинома дојке 
2.4   Превенција и рано откривање  кардиовалскуларних болести 
2.5   Превенција и рано откривање дијабетес мелитуса типа 2 

Стратешки циљ 3: 
 
Повећање доступности 
здравствене заштите и 

њеног квалитета 
 

 
 
3.1 Пружање здравствених услуга старим и немоћним лицима у  
њиховим домовима на територији општине Блаце  
3.2  Медијска пропраћеност свих активности Дома здравља и 
годишњих резултата пратећи ”Kалендар здравља“ 
 

Стратешки циљ 4: 
 

Улагање у развој 
људских 

ресурса и осталих 
капацитета 

 
 

 

4.1   Осавремењивање знања и вештина запослених у складу са  
стратешким развојем, захтевима и очекивањима корисника   
4.2 Капиталне инвестиције за побољшање доступности 
здравствених услуга у свим објектима Дома здравља  
4.3. Побољшање опремљености Дома здравља набавком 
медицинске опреме и возила   
 

Стратешки циљ 5: 

Квалитет здравствене 
заштите и безбедност 

пацијента 

 

 
5.1  Стално унапређење квалитета развојем интегрисаног плана и 
интегрисаног извештавања о квалитету 
5.2  Унапређење безбедности пацијената бољим документовањем 
нежељених догађаја и развојем превентивних и корективних 
мера 
5.3  Развој информационог система за подршку у реализацији 
медицинских и пословних процеса 
5.4  Повећање задовољства корисника пруженим здравственим 
услугама. 
5.5  Повећање задовољства запослених.  
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5.   СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ, СТРАТЕГИЈЕ И 
ИНДИКАТОРИ УЧИНКА 

 
5.1 Стратешки циљ 1:  Акредитовање Дома здравља 
 
Образложење: 
Основа Акредитације су препоручени и развијени стандарди од стране здравствених 
професионалаца за здравствене установе, а у складу са интернационалним стандардима. 
Уласком у процес акредитације Дом здравља Блаце показује посвећеност сталном 
унапређењу квалитета рада и обезбеђивању сигурне радне средине која смањује ризике 
како за кориснике тако и за пружаоце услуга, висок квалитет услуга, синергија, тимски рад 
и успостављање сарадње са институцијама и појединцима.  
Процес Акредитације нам кроз мерљиве и дефинисане критеријуме жељених стандарда 
омогућује да на изазове одговоримо на најбољи могући начин и постигнемо крајњи циљ 
свих наших активности - а то је унапређење здравља грађана општине Блаце. 
 

5.1.1 Стратегија програма: 
Дефинисање и реализација програма акредитације 
Образложење програма: 
Акредитација обезбеђује оквир који омугућује да се дефинишу и имплементирају потребне 
промене и направе приоритети за континуирано унапређивање здравствене заштите 
откривањем сопствених предности и могућности напретка. 
Израдом процедура за рад постићи ће се виши ниво квалитета рада, као и ефикасније 
пружање услуга пацијентима. Спровођење процедура ће довести до позитивног 
самооцењивања и екстерног оцењивања. 
Ангажоваће се већи број  здравствених радника око уређивања процеса рада различитим 
процедурама. 
 
 
5.2 Стратешки циљ 2: Унапређење превентивних здравствених 

услуга 
 

Образложење: 
Малигне болести не само што значајно скраћују очекивану дужину живота становништва и 
квалитет самог живота већ утичу и на радну способност радно активног становништва и 
повећење трошкова здравствене заштите.Овакве околности намећу потребу за раним 
откривањем малигнитета што доводи до већег успеха у њиховом лечењу и превенцији 
последица. 
Не мањи проблем представљају масовне хроничне незаразне болести, са готово 
идентичним последицама. Промоција здравих стилова живота представља најбољи вид 
превенције ових обољења. Њихова контрола је подједнако важан сегмент. 
Стални рад са становништвом, усмерен на креирање свести о здравим стиловима живота 
једини је одговор на пораст стопе обољевања од масовних хроничних незаразних болести. 
Организована координација у спровођењу скрининга за превенцију и рано откривање 
малигних обољења омогући ће континуирано праћење и евалуацију постигнутих резултата 
на овом пољу здравствене заштите и услове за стално унапређење методолошког приступа 
овом питању. 
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5.2.1 Стратегија програма: 
Превенција и рано откривање колоректалног карцинома 

Образложење програма: 
Малигни тумори дебелог црева представљају другу најчешћу локализацију тумора код оба 
пола у Србији.  Постоји много фактора ризика који доводе до ове болести: Неправилна 
исхрана, гојазност, пушење, недостатак физичке активности, позитивна породична 
анамнеза. У структури оболелих од колоректалног карцинома, 91% болесника је старије од 
50 година.  Превенција овог обољења усмерена је у два правца. Примарна превенција 
подразумева мере и поступке који се спроводе пре појаве карцинома, елиминацијом или 
смањењем изложености факторима ризика. Секундарна превенција подразумева 
откривање болести у раном стадијуму, који омогућава излечење код 85% особа. Скрининг 
програми спадају у значајну компоненту секундарне превенције. Применом скрининг теста 
открива се до тада непрепознатљива болест, али и преканцерозне промене чијим се 
уклањањем спречава настанак малигнитета. Скрининг тест који се примењује је тест 
присуства окултне крви у столици. Носилац скрининг програма на територији Општине је 
Дом здравља Блаце, који је као свој приоритетни циљ поставио превентивни рад који би 
за свој циљ имао смањење смртости и оболевања од колоректалног карцинома. У оквиру 
својих активности пружају се информације, мотивишу и позивају грађани, евидентира 
учешће и доласке на скрининг. Пред нама је велики изазов да смањимо оболевање и 
умирање од карцинома дебелог црева кроз примарну превенцију, односно смањење 
ризичног понашања код грађана, као и најважнију секундарну превенцију – скрининг 
тестове. Увидом у број осигураника старости од 50-69 година, из 2015 године на 
територији опшине Блаце има 3356 Стручна процена тимова опште медицине у Дому 
здравља је да је могуће годишње скринингом за карцином дебелог црева обухватити 671 
становника старости од 50-69 година, чиме бисмо од 2016. до 2020. године обухватили 
100% циљне популације. Кроз свакодневни рад изабраних лекара опште праксе и 
динамиком од по 20% припадника циљне популације по предавању информисаћемо 100% 
становника о значају превенције и раног откривања колоректалног карцинома. 
Дом здравља Блаце располаже кадром који ће својим радом и ентузијазмом спровести 
активности спровођења скрининга карцинома дебелог црева. Као слабу карику у ланцу 
активности наглашавамо ограничена финансијска средства за набавку тестова за скрининг. 

 

5.2.2 Стратегија програма: 
Превенција и рано откривање  карцинома грлића материце 
Образложење програма: 
Друго по учесталости малигно обољење код жена у Републици Србији је рак грлића 
материце са око 1.400 новооткривених случајева и, према подацима Светске здравствене 
организације, то је и највећа инциденција рака грлића материце у Европи. 
Према расположивим подацима мање од трећине случајева рака грлића материце се 
открива у раној инвазивној фази када се може применити успешно оперативно лечење. 
Драму, која се догађа са великом смртности жена од овог карцинома, могуће је на време 
прекинути скрининг тестом – Папаниколау тестом. Скрининг програм омогућава не само 
откривање рака грлића материце у раној фази већ и откривање преканцерозних лезија 
чијим се уклањањем спречава настанак малигних промена. У земљама у којима се скрининг 
програми примењују већ неколико деценија забележен је драматичан пад инциденције од 
рака грлића материце. 
На подручју општине Блаце има 3486 жена старости 20-69.г.  У 2015. години урађено је 
305 систематских циљаних прегледа на рано откривање карцинома грлића материце. 
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Праћењем одазива жена ове циљне групе, у предходном периоду, обухваћених 
превентивним прегледима за рано откривање карцинома (Са) грлића материце, дошло се 
до закључка да су жене углавном долазиле на редовне контролне прегледе и да је мали 
проценат одазива на позиве. Стручна процена гинеколога у Дому здравља је да је могуће 
превентивним прегледима за рано откривање (Са)  грлића материце обухватити годишње 
3486 жена старости од 20- 69 година. Подизањем свести о значају редовних прегледа и 
раног откривања промена грлића материце и инфомисањем о значају скрининга тежимо 
да се смањи инциденца и смртност од рака грлића материце на поручју територије 
општине Блаце. 
У наредним годинама наш циљ биће повећање броја систематских циљаних прегледа на 
рано откривање карцинома грлића материце за 20% годишње, укупно од 366 у 2016.години 
на 759 прегледа до краја 2020.године. Свака жена ће бити упозната са процедуром прегледа 
преко медија, путем позива преко тимске сестре и путем позива преко патронажне службе, 
који ће уручити писани материјал пацијенткињама о процедури прегледа и јављања на 
преглед. 
 

5.2.3 Стратегија програма: 
Превенција и рано откривање  карцинома дојке 
Образложење програма: 
Карцином дојке је једно од најчешћих малигних обољења код жена, а у нашој општини је 
на водећем месту. Дуг временски период не даје никакве  симптоме, а код ране дијагнозе 
може бити потпуно излечив. Узимајући то у обзир важно је обухватити превентивним 
прегледима што више жена које немају никакве субјективне тегобе, с циљем очувања и 
унапређења њиховог здравља. 
У општини Блаце од када постоје подаци пријављено је укупно 80 оболелих жена од рака 
дојке, што представља 25,79 %  свих малигних оболења код жена.  
Превентивне активности треба усмерити на рано откривање ове болести. У земљама у 
којима се спроводе организовани скрининг програми, бележи се значајан пад смртности. 
Рано откривање ове болести омогућава поред високих шанси за потпуно излечење и 
примену мањих (поштедних операција) бржи опоравак, смањење инвалидитета, бољи 
квалитет живота.  
Скрининг се спроводи организовањем мамографских прегледа код жена од 40 – 69 година. 
Да би скрининг био успешан, потребно је обезбедити обухват од најмање 75%, обезбедити 
третман жена са позитивним мамографским налазом и њихово збрињавање. Носилац 
скрининг програма у нашој општини је  Дом здравља Блаце. Ова установа сваке године 
формира Тим у сарадњи са регионалним заводом и доноси Акциони план за спровођење 
скрининга. Организује и спроводи позивање циљне популације, води евиденцију 
позивања, спроводи скрининг и води базу података. 
 

5.2.4 Стратегија програма: 
Превенција и рано откривање  кардиоваскуларних болести 
Образложење програма: 
Болести срца и крвних судова имају размере глобалне епидемије. У структури морталитета 
у Републици Србији, болести срца и крвних судова чине више од половине свих смртних 
исхода. Нацинални подаци указују да 33,6% одраслог становништва пуши, 46,5% има 
хипертензију, 40,3% свакодневно или повремено конзумира алкохол, 18,3% је гојазно и 
74,3% није довољно физички активно. 
Анализе Дома здравља показују да радно активно становништво, односно становништво 
које припада старосној категорији од 20 до 50 година, не посећује лекара често, односно 
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кад дођу у Дом здравља долазе јер имају изражени здравствени проблем. Такође, нису ни 
уобичајени посетиоци акција превентивног карактера које Дом здравља организује у 
локалној заједници.. Зато овој популацији треба посебно поклонити пажњу: позивањем на 
превентивне систематске прегледе, организовањем акција на местима запослења за 
скенирање фактора ризика и дијагностиковања патологије која ће бити основа за даље 
лечење код лекара у Дому здравља или у установи која је компетентна за одређени 
здравствени проблем. 
Анализирајући податке из превентивних акција добијени приказ параметара здравственог 
стања грађана општине Блаце захтева широку и интензивну акцију у смеру примарне 
превенције кардио-васкуларних обољења. 
Наш је закључак да иако је знање о здравим стиловима живота на високом нивоу код 
анкетираних грађана и иако поседују знање о томе шта јесте, а шта није корисно за њихово 
здравље, већина анкетираних се не придржава правила здравог живљења у свакодневном 
животу. 
Основна извршена мерења показују да је непридржавање здравог начина живота довело до 
померања налаза преко физиолошких граница. 
Анализе здравственог стања становништва и на националном нивоу, а и наше анализе 
података добијене са акција, саме намећу закључак да превентива мора бити суштина 
деловања домова здравља, и у том смеру ће Дом здравља Блаце и у будућим годинама 
интензивирати активности и унутар и ван установе како би се што више приближили 
нашим суграђанима. 
 

5.2.5 Стратегија програма: 
Превенција и рано откривање  дијбетес мелитуса типа 2 
Образложење програма: 
Дијабетес се налази међу пет водећих узрока смрти у већини земаља света. 
Глобална епидемија дијабетеса је један од највећих јавно-здравствених изазова 21. века. 
Процењује се да данас у Србији има око 630.000 особа са дијабетесом (8,6% 
становништва), док више од 90% оболелих има дијабетес тип 2, при чему на сваког 
оболелог долази по једна особа која не зна да има дијабетес. 
У последњих 10 година дијабетес мелитус тип 2 се све чешће јавља код деце, гојазност се 
окривљује као главни фактор за настанак ове болести. 
Учесталост гојазности код деце је око 20% и последица је пре свега неадекватне исхране и 
смањене физичке активности. Гојазност поред тога што повећава опасност од оболевања 
од дијабетес мелитуса  типа 2, утиче и на рану појаву атеросклерозе и цереброваскуларних 
обољења у раном одраслом добу. 
На подручју територије Блаце процењено је 957 оболелих од дијабетеса мелитуса тип 2, од 
којих је 164 инсулин-зависних и са великим бројем компликација, што представља 
значајан здравствени проблем. Откривање ризика за тип 2 дијабетеса спроводиће се у виду 
ране детекције код свих особа у служби за здравствену заштиту одраслог становиштва  
коришћењем упитника процене ризика и праћењем показатеља квалитета пружених 
здравствених услуга, едукацијом о промени начина живота и повећањем броја 
превентивних прегледа за 100% на годишњем нивоу. Особе са новооткривеним типом 2 
дијабетеса биће укључене у редован поступак лечења код изабраног лекара. 
Анализирајући податке из превентивних акција добијени приказ параметара здравственог 
стања грађана општине Блаце захтева широку и интензивну акцију у смеру примарне 
превенције и раног откривања дијабетес мелитус типа 2. 
Наш је закључак да, иако је знање о здравим стиловима живота на високом нивоу код 
анкетираних грађана и иако поседују знање о томе шта јесте, а шта није корисно за њихово 
здравље, анкетирани грађани се не придржавају правила здравог живљења у свакодневном 
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животу. Основна извршена мерења показују да је непридржавање здравог начина живота 
довело до померања налаза преко физиолошких граница. 
Анализе здравственог стања становништва и на националном нивоу, а и наше анализе 
података добијене са акција превентивног карактера, саме намећу закључак да превентива 
мора бити суштина деловања домова здравља, и у том смеру ће Дом здравља Блаце и у 
будућим годинама интензивирати активности и унутар и ван дома здравља како би се што 
више приближили нашим суграђанима. 
 

 
5.3 Стратешки циљ 3: Повећање доступности здравствене 

заштите и њеног квалитета 
Образложење: 
Популација Србије је све старија (друга по просечној старости у Европи), а висок ниво  
обољевања  од  срчаних  обољења  указује  на  потребу  за  систематским  увођењем  
програма за управљање хроничним болестима који је од кључног значаја за смањивање  
трошкова здравственог система и унапређење квалитета живота грађана. 
Дом  здравља,  као носилац примарне здравствене заштите  ће  радити са групама 
корисника  у  циљу  сагледавања  социо-економских  и  демографских  карактеристика  
становништва  и  развијати  планове  за унапређење  доступности  и  приступачности  
услуга  примарне  здравствене  заштите  за вулнерабилне  групе  становништва  у  њиховој  
заједници,  узимајући  у  обзир  и приоритете  и  потребе  ових  група  становништва.  Ово  
укључује,  али  није  ограничено само на физички приступ. 
Дом здравља Блаце је доступан и приступачан свима, прилагођен потребама и проблемима 
које становништво општине Блаце има и увек спреман да им обезбеди услуге на адекватан 
начин. Отворен је за све особе којима је помоћ потребна, без обзира на пол, узраст, 
етничку припадност, расу, религију, образовни ниво, социјални статус или неку другу 
карактеристику која може бити основ за дискриминацију. Уз квалитет  пружања 
здравствених услуга, приоритет нам је доступнија здравствена заштита с пацијентом у 
средишту система. Тиме ће грађани добити бржу, квалитетнију и свеобухватну здравствену 
услугу.  
На територији Општине Блаце живи преко 2929 становника старосне доби преко 65 
година. Старосна структура становништва наше општине показује тенденцију пораста 
броја старих. Ако упоредимо број старих са бројем деце и младих до 18 година долазимо 
до податка да је старих више за преко 62,61%. Просечна старост у општини је 50,13 
година. Из тог разлога је имплементација овог стратешког циља изузетно битна за све 
становнике наше општине. 
 
5.3.1 Стратегија програма: 
Пружање здравствених услуга старим и немоћним особама у њиховим 
домовима 
Образложење програма: 
Приоритет у раду Дома здравља Блаце је очување и унапређење здравља грађана, као  и 
повећање доступности здравствене заштите становништву. 
Континуираном едукацијом здравствених радника и здравствених сарадника примарне 
здравствене заштите и унапређењем превентивног садржаја рада, потребно је обезбедити 
доступност услуга како у граду, тако и у сеоским срединама  на адекватан и рентабилан 
начин. 
У циљу повећања доступности здравствене заштите Дом здравља  има организоване 
амбуланте у пет, од укупно 40 села наше општине и то: Горња Драгуша, Горња Јошаница, 
Горње Гргуре, Барбатовац и Међухана. 
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У осталом делу руралног подручја наше опшине, односно у селима која немају здравствену 
амбуланту, континуирано спроводимо организоване како превентивне тако и куративне 
прегледе у просторијама месних заједница али и у домовима наших корисника. Планирамо 
да прегледима на терену циљане популације буду обухваћена  сва села у општини најмање 
једном годишње и то континуирано сваке године до 2020.године. 
Унапређење услуга, сагледавање старих, болесних и непокретних у најудаљенијим селима, 
збрињавање оболелих особа у свим фазама болести као и едукација чланова њихових 
породица о пружању помоћи овим пацијентима, кроз већу доступност здравствене службе 
на разуђеном терену и наравно подизање задовољства корисника наших услуга,  је наш 
приоритетни циљ. 
 
5.3.2 Стратегија програма: 
Медијска пропраћеност свих активности Дома здравља и годишњих 
резултата - пратећи ”Календар здравља“ 
Образложење програма: 
Промотивне  активности,  уско  везане  за  информисање појединаца  и  опште јавности 
имају за циљ подизање здравствене свести и културе, односно бригу за  сопствено  здравље  
и  околине,  заштиту  животне  средине  као  и  стварање чврстих  веза  између  Дома 
здравља  и  других  здравствених  установа,  односно друштвене  заједнице  у  целини.  Као  
и  у  протеклом  периоду,  наставиће  се  са обележавањем    одређених    датума    из  
Календара    здравља    Светске здравствене  организације,  како  би  се  општој  јавности  
скренула  пажња  на важност очувања здравља и превенције болести. 
Медијска пропраћеност свих активности Дома здравља и годишњих резултата, пратећи 
”Календар здравља“ који предвиђа Министарство здравља , а на предлог Завода за јавно 
здравље није још увек на задовољавајућем нивоу . 
Дом здравља Блаце активно учествује у обележавању свих датума по Календару здравља, 
организује здравствено-промотивне активности, предавања, медијске наступе, базаре и 
трибине.Планирано је да Дом здравља годишње обради најмање 14 тема здравствено – 
васпитног рада.. Свака тема  је обележена програмским активностима  промоције здравља 
(планираним разговором, радом у групи, здравственим предавањима и организационим 
приказом изложби). 
Поред индивидуалних и групних услуга, спроводе  се и здравствено промотивне 
активности којима се придаје велики значај у Дому здравља Блаце, како би подигли свест и 
знање наших корисника о могућностима превенције хроничних обољења.  
Дом здравља  ће се и у наредном периоду базирати на усмерености  на  побољшању  
здравственог  стања  грађана,  са  више  промоције здравља засноване на доказима и 
активностима на превенцији обољевања, кроз партнерство  са  другим  владиним  
секторима,  локалним  самоуправама  и невладиним сектором. 
 
 
Стратешки циљ 4:  Улагање у развој људских ресурса и осталих 

капацитета Дома здравља 
Образложење: 
Људски ресурси представљају кључни елемент Дома здравља. Људски ресурси одређују 
циљеве Дома здравља, управљају његовим радом и развојем, обављају различите радне 
улоге, првенствено као даваоци услуга. Из тих разлога, људским ресурсима у савременој 
организацији, поклања се изузетна пажња. 
Тежећи остваривању крајњег циља здравствене заштите суочавамо се са сталним 
проблемима раскорака између потреба и могућности. Пошто уговорена финансијска 
средства са РФЗО годинама уназад нису довољна настојимо да добром сарадњом са 

18 



Дом здравља Блаце -  Стратешки план развоја за период  од 2016. до 2020. године 
 

локалном заједницом и рациналним пословањем обезбедимо финансијска средства за 
остварење постављених стратешких циљева. 
Информациним системом смо добили квалитетну, брзу и тачну обраду података о 
пацијентима и континуирано ћемо га унапређивати. 
 
5.4.1 Стратегија програма: 
Осавремењивање знања и вештина запослених у складу са стратешким 
развојем, захтевима и очекивањима корисника   
Образложење програма: 
Кадровски потенцијал је један од најважнијих потенцијала, потребан за успешно и 
квалитетно обављање делатности.  
У Дому здравља Блаце се обавља велики број послова, који су различити по обиму, 
сложености, одговорности и времену потребном за њихово обављање. Процес рада је 
знатно отежан јер је број и структура здравствених радника а посебно лекара одређених 
специјалности не адекватан. Због тога је потребан одговарајући број, структура и радне 
способности кадрова.  
Основне карактеристике које се траже од свих запослених су: стручност, посвећеност 
пацијенту – кориснику здравствених услуга, прилагодљивост, комуникативност, етичност, 
енергичност, прецизност у раду, тимски дух.  
Поред ових особина, запослени треба да поседују и додатне вештине: способност 
спровођења промена, доношења одлука, способност дугорочног планирања, 
аналитичност, лидерство, мотивисање других, познавање тржишта и пословног окружења, 
способност решавања проблема и познавање процедура установе.  
Дом здравља Блаце посебну пажњу посвећује усавршавању и оспособљавању запослених 
путем стручних семинара и обуке за имплементацију и образовање успостављеног система 
квалитета, што представља сигуран пут за побољшање система пословања.  
План едукације, обуке и професионални развој у Дому здравља огледа се у усавршавању и 
школовању запослених, пре свега у знањима и вештинама које намеће процес рада. Осим 
тога, усавршавање стручних кадрова се врши путем редовних интерних и екстерних 
едукација, које увек представљају важан мотивациони фактор у раду. 
У зависности од циљева развоја као и од оствареног и планираног резултата рада, Дом 
здравља Блаце креира структуру потреба за кадровима, што представља битан сегмент 
целокупне пословне политике.  
За квалитетан рад запослених неопходно је континуирано унапређење знања и вештина. 
Планом стручног усавршавања за 2016. годину предвиђено је слање четри лекара на 
специјализацију и то три из опште медицине и један из педијатрије и спровођење 
континуиране медицинске едукације свих здравствених радника. У циљу квалитетнијег 
управљања људским ресурсима, планирања, анализе ситуације и постојећих резултата 
менаџмет Дома здравља ће се додатно едуковати. 
 
5.4.2  Стратегија програма: 
 Капиталне инвестиције за побољшање доступности здравствених 
услуга у свим објектима дома здравља  
Образложење програма: 
За обављање здравствене делатности Дом здравља Блаце има на располагању  око 1950 м2 
у четри објекта у граду и пет објеката у сеоским амбулантама.Сви објекти су наменски 
грађени, али захтевају редовно одржавање, а поједини делови објеката захтевају и 
реконструкције и адаптације. Посебан проблем је што је и Дом здравља спратна зграда, а 
не постоји лифт, тако да пацијенти често морају да буду ношени степеништем до 
одређених служби. У дому здравља на спрату су службе гинеколгије, пнеумофтизиолошке 
заштите,офталмолошке и стоматолошке заштите. Уградњом лифта у згради Дома здравља, 
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олакшаће се  доступност служби које су на спрату тешко покретним и непокретним , 
старим и изнемоглим лицима и особама са посебним потребама. 
Здравствене амбуланте у селима су у погледу редовног грађевинског одржавања доста 
нередовно одржаване.  
У циљу унапређења квалитета рада, увођења тимског рада кроз институцију изабраног 
лекара, а све у складу са акредитационим захтевима, извршити одговарајуће адаптације како 
би се одговорило свим захтевима. Неопходно је уклонити баријере шалтера и омогућити 
изградњу отворених шалтер пултова, изградити приступне рампе за особе за 
инвалидитетом на местима где их нема, урадити замену постојећих водоводних 
инсталација у објекту, реконструисати и санирати  део објекта старе  болнице у просторије 
нове лабораторије, реконструисати гараже и радионице. Реорганизацијом, адаптацијом и 
опремањем просторија омогући ће се бољи услови за рад запослених  и ефикаснији и 
квалитетнији  пријем  хитних  пацијената у проширеном и адекватно опремљеном 
простору. 
Наш циљ је да и наредних пет година наставимо са инвестционим одржавањем чиме ће се 
испунити законски услови у погледу просторија, свим пацијентима биће омогућена 
физичка доступност свих служби дома здравља, а особљу олакшати рад. Пацијентима и 
особљу биће омогућен боравак и пружање услуга у адекватном и пријатном  радном 
простору .  
Циљ је да се у периоду 2016-2020 године  изведу неопходни радови на реконструкцији, 
адаптацији и санацији објеката у вредности од 20 милиона динара, за колико ће се и 
повећати нето вредност објеката. 
 
5.4.3 Стратегија програма: 
 Побољшање опремљености дома здравља набавком медицинске 
опреме и возила   
Образложење програма: 
 У погледу опремљености дома здравља медицинском опремом стање је такође доста 
неповољно. Недостаје један део медицинске опреме са листе опреме из Правилника о 
ближим условима за обављење здравствене делатности ( дефибрилатор, Екг апарати, Екг и 
ТА холтери, биохемијски аналајзер и хематолошки анализатор и друга медицинска 
опрема), а једним делом медицинска опрема је застарела или потпуно амортизована ( ). 
Возни парк Дома здравља има стара и амортизована санитетска возила (просечна старост 
свих возила у возном парку Дома здравља је 12.7 година, док је просечна старост 
санитетских возила 15.година ). Таква возила и поред доброг одржавања су непоуздана, са 
великом потрошњом горива и честим и великим поправкама тако да је одржавање оваквог 
возног парка неекономично.  
У наредном периоду неопходно је осавремењавање возног парка Дома здравља имајући у 
виду дотрајалост возила и све веће потребе за развијање Службa кућног лечења и 
здравствене неге и поливалентне патронаже, као и палијативног збрињавања пацијената. 
Набавком три нова комби санитетска возила и једног комби возила за превоз пацијената на 
дијализу, као и најмање два теренска возила за потребе кућног обиласка пацијената и 
одласка на рад у теренским амбулантама, до 2020. године учинићемо возни парк 
поузданијим, ефикаснијим и економичнијим да одговори својој намени- пружање хитне 
медицинске помоћи и санитетски транспорт пацијената. 
Потребно је у складу са могућностима радити и на обезбеђењу објеката видео надзором, 
набавци опреме за климатизацију објеката, перионицу рубља, куповини одговарајућих 
софтверских програма за унапређење рада појединачних служби и додатне информатичке 
опреме. Наш циљ је да сваке године унапређујемо стање опремљености Дома здравља. 
При изради финансијских планова за сваку годину биће планирана средства за ову намену. 
На основу планираних средстава за сваку годину доносиће се од стране Управног одбора  
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План набавке медицинске опреме, возила и друге опреме имајући у виду неопходну 
опрему по Правилнику, као и захтеве служби за замену застареле и дотрајале опреме. На 
основу потреба и у складу са финансијским могућностима, вршиће се занављање 
медицинских апарата, компјутерке опреме као и остале опреме и уређаја. У наредном 
периоду предузеће се мере да се обезбеде финансијска средства пре свега за одржавање 
постојеће опреме и набавку недостајуће нове опреме.Направиће се план приоритета по 
годинама и дефинисаће се годишњим плановима инвестиција. 

Улагањем планираног износа у набавке нове медицинске опреме сваке године у 
периоду 2016.-2020. године остварићемо наш циљ да Дом здравља има сву дијагностичку и 
терапијску медицинску, опрему која је предвиђена за Дом здравља, да је иста савремена, 
поуздана и на располагању пацијентима и запосленима.  
Због дугогодишњег недовољног улагања у инфраструктуру и опрему, степен застарелости 
опреме је био висок, а према последњем књиговодственом податку износи 85,60%. 
 
Стратешки циљ 5:  Квалитет здравствене заштите и безбедност 

пацијента 
Образложење: 
Стално унапређење квалитета и безебедности пацијената у складу са усвојеном 
националном Стратегијом и Акционим планом је једна од приоритетних области развоја 
здравствених установа на нивоу примарне здравствене заштите. Развој културе квалитета 
здравствене заштите међу даваоцима услуга и примена механизама управљања свеукупним 
(тоталним) квалитетом има као резултат већу конзистентност здравствене заштите и услуга 
пружених пацијентима, побољшање учинка појединца, установе и националне здравствене 
службе у целини; пораст задовољства корисника радом здравствене службе и већу 
мотивисаност запослених. 
 
5.5.1 Стратегија програма: 
Стално унапређење квалитета развојем интегрисаног плана и 
интегрисаног извештавања о квалитету 
Образложење програма: 
Стално унапређење квалитета и безбедности пацијента саставни је део свакодневних 
активности здравствених радника и свих других запослених. Квартално се раде унутрашње 
контроле квалитета рада по службама, а извештаји се достављају Комисији за унапређење 
квалитета рада. Од 2016. године увешћемо обрасце контроле квалитета рада како би 
уједначили квалитет извештавања и обухватили све потребно за праћење интерних 
контрола. Сви показатељи квалитета се прате и, осим завршног годишњег извештаја, 
радиће се и полугодишњи извештаји, а по потреби и захтеву и чешће. Сматрамо да, осим 
што је важно да се показатељи квалитета прате и касније анализирају, а резултати анализа 
користе за унапређење квалитета рада установе, од највеће важности је, такође, како се 
долази до података. У Дому здравља смо радили на томе да се сви показатељи прате кроз е-
картон и тако смо смањили могућност грешке у евидентирању и праћењу показатеља. 
Редовно ће се пратити и проширени обавезни показатељи квалитета, као и разни интерни 
показатељи који су тренутно актуелни за праћење у установи. 
Законом о здравственој заштити, Стратегијом и акционим планом за унапређење квалитета 
здравствене заштите, брига о сталном унапређењу квалитета, утврђена је као обавеза 
установе у целини и сваког здравственог радника. Интегрисаним планом унапређења и 
интегрисаног извештавања о квалитету дефинисане су све активности, носиоци и рокови 
за реализацију дефинисаних задатака. 
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5.5.2 Стратегија програма: 
Унапређење безбедности пацијената бољим документовањем 
нежељених догађаја и развојем превентивних и корективних мера 
Образложење програма: 
Квалитет здравствене заштите је резултат мера које се подузимају у складу са савременим 
спознајама у здравственим поступцима, а које осигуравају највиши могући повољан исход 
лечења и смањење ризика за настанак нежељених последица за здравље људи обезбеђује 
безбедност пацијената. Из тог разлога Дом здравља ће од 2016. године унапредити 
процедуру за идентификацију, процену и решавање критичних и нежељених догађаја која 
има за циљ постизање сигурности здравственог поступка који подразумева осигуравање 
здравствених поступака од штетних нежељених догађаја чија би последица могла бити 
болест, озледа на раду и други штетни нежељени догађаји за пацијенте настали током 
спровођења здравствених поступака због смањене или погрешне употребе здравствене 
технологије или стандардних поступака, односно настали њиховом злоупотребом. Оваква 
процедура би требала критичне и нежељене догађаје учинити видљивијима како би било 
јасније да кад се такав догађај деси, дасе препозна, пријави и да се предузму мере за 
решавање истих. 
Појава нежељених догађаја у оквиру здравственог система може имати озбиљне последице 
на све који су њим обухваћени укуључујући и пацијенте и саму здравствену установу. У 
случају наступања нежељеног догађаја здравствена установа утврђује узроке и врши  
анализу у оквиру стрегије унапређења квалитета. Предузете мере имају велики потенцијал 
јер могу да буду од суштинске користи пацијентима у погледу квалитетнијег лечења и 
сигурности пружених услуга. 
 
5.5.3 Стратегија програма: 
Развој информационог система за подршку у реализацији медицинских 
и пословних процеса 
Образложење програма: 
Електронска подршка и аутоматизација медицинских и пословних процеса, обезбеђује 
оптимално функционисање и детаљније и квалитетније прикупљање, обраду и анализу 
података и извештавање о свим релевантним медицинским и финансијским и другим 
подацима и показатељима квалитета и омогућава побољшање дефинисања 
организационих механизама унутар организационих јединица. 
У координацији са Министарством здравља РС спроводиће се све неопходне активности у 
циљу јачања локалног информационог система, информационих система на нивоу 
установа примарне здравствене заштите (информатичко опремање установа, као и 
повезивање њихових истурених организационих јединица). 
У складу са могућностима и смерницама са републичког нивоа, Дом здравља ће радити на 
стварању услова за умрежавање свих актера примарне здравствене заштите, у циљу 
праћења пута пацијента. 
Едуковаће запослене за коришћење информационо-комуникационих технологија и 
израдиће базе података о здравственом стању, факторима ризика и потребама 
становништва за креирање превентивних активности и јавноздравствених програма.  
Аутоматско прикупљање података, њихова обрада према задатим критеријумима, 
електронско архивирање документације, слање информација на даљину и приказ резултата 
у реалном времену су само неке од предности које пружа медицинска информатика, а који 
су од значаја за унапређење здравља становништва и заштите животне средине. 
 
5.5.4 Стратегија програма: 
Повећање задовољства корисника пруженим здравственим услугама 

22 



Дом здравља Блаце -  Стратешки план развоја за период  од 2016. до 2020. године 
 

Образложење програма: 
С обзиром на то да је здравствена услуга у значајној мери неопипљива, емоционални 
доживљај, амбијент, љубазност, изглед особља, поверљивост, време чекања и читав низ 
фактора су чиниоци који опредељују корисника у избору здравствене установе. 
Здравствени радник је професионалац који има врло значајно место у промоцији здравља 
и превенцији болести. Његово професионално ангажовање се помера ка потребама сваког 
пацијента, преко пружања савета за очување здравља и превенцију болести, до праћења 
правилног узимања лекова, праћења ефикасности и безбедности терапије коју пацијент 
користи, како би индивидуални терапијски успех за пацијента био што већи.  
У Дому здравља Блаце се велика пажња посвећује редовном мерењу задовољства 
корисника. 
Сваке године у новембру или децембру спроводи се једнодневна анкета задовољства 
пацијената добијеном здравственом заштитом  и затим се подаци из анкета детаљно 
анализирају и анализе се достављају свим запосленима. На основу анализе резултата 
истраживања,  предузимају се одговарајуће мере и активности на унапређењу степена  
задовољства пацијената. Све здравствене установе спроводе испитивање задовољства 
корисника здравствених услуга по истој методологији, у исто време и са истим упитником, 
које одређује Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“. Подаци о 
показатељима задовољства корисника здравствених услуга у здравственој установи су део 
Интегрисаног плана сталног унапређења квалитета, као и Интегрисаног извештаја о раду 
Комисије за унапређење квалитета рада здравствене установе. 
 
5.5.5 Стратегија програма: 
Повећање задовољства запослених 
Образложење програма: 
Задовољство послом се дефинише као позитивна емоционална реакција и ставови 
појединца према свом послу. Степен задовољства зависи од врсте посла који особа ради, 
осећаја одговорности и достигнућа у послу, услова рада, као што су плата, опрема за рад, 
сарадници и шефови. Задовољство послом утиче на радни учинак и одсуствовање са 
посла. Организације са задовољнијим радницима имају већу продуктивност, мање 
изостанака са посла, а радници су мање спремни да мењају радну организацију. Задовољни 
радници су пријатељски настројени, љубазни, спремни да одговарају на питања, а то 
пацијенти цене, што води задовољству и оданости пацијента. Незадовољство послом 
утиче и на здравље запослених, посебно на ментално здравље, депресију и анксиозност, 
док је корелација са физичким здрављем умерена. Правилником о показатељима квалитета 
здравствене заштите („Службени гласник РС“ бр. 49/2010) прописана је обавеза 
здравствених установа да прате показатеље задовољства послом својих радника. 
Показатељи задовољства запослених у здравственој установи су: 
• обављено истраживање задовољства запослених у здравственој установи 
• урађена анализа о спроведеном истраживању задовољства запослених у здравственој 
установи и предузете мере и активности на сталном унапређењу квалитета. Здравствена 
установа има обавезу да једном годишње спроведе истраживање задовољства својих 
радника послом који обављају, уради анализу резултата истраживања, као и да предузме 
одговарајуће мере и активности на унапређењу степена њиховог задовољства на основу 
резултата истраживања. Све здравствене установе спроводе испитивање задовољства 
запослених по истој методологији, у исто време и са истим упитником, које одређује 
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“. Подаци о показатељима 
задовољства запослених у здравственој установи су део Интегрисаног плана сталног 
унапређења квалитета, као и Интегрисаног извештаја о раду Комисије за унапређење 
квалитета рада здравствене установе. 
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Р.Б. 

 
 
         Циљ 

 
      Индикатор учинка 

 
Циљана                    
вредност 

 
1. 
 
 
1.1 

Акредитовање 
Дома здравља  

 
Дефинисање и 

реализација 
програма 

акредитације 

 

 

 

Сертификат о акредитацији 
 

 

 

 

Највиша оцена 
( 5 и похвала) 

 
2. 
 
 
 
 
 
2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 
 
 
 
 

 
Унапређење 

превентивних 
здравствених 

услуга 
 

Превенција и рано 
откривање 

колоректалног 
карцинома 

 
 
 
 
 
 
 
Превенција и рано 

откривање  
карцинома грлића 

материце 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Превенција и рано 
откривање  

карцинома дојке 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

-Број грађана позваних на скрининг 
-Број обављених превентивних прегледа са 

скринингом 
-Број набављених тестова 

-Број медијског појављивања у вези са 
превенцијом колоректалног карцинома 
-Број едукација за грађане о факторима 
ризика за настанак малигних болести 

-Инциденца и морталитет од колоректалног 
карцинома на територији општине 

 
-Број жена које су позване на скрининг 

-Проценат жена које су се одазвале позиву и 
урадиле скрининг тест 

-Проценат позитивних тестова (ПА III) 
- Проценат жена на даљој дијагностици и 

лечењу у Дому здравља Блаце 
-Проценат жена на даљој дијагностици и 
лечењу на вишим нивоима здрав. заштите 

-Број медијског појављивања у вези са 
превенцијом карцинома грлића материце 
-Број одржаних радионица, предавања и 

кампања и број младих обухваћених 
здравствено - васпитним радом 

-Инциденца оболевања и морталитет од 
карцинома грлића материце у Блацу 

 
 
-Број жена које су позване на мамографски  

преглед 
-Број обављених превентивних прегледа са 

планираним скринингом 
-Број медијског појављивања у вези са 

превенцијом рака дојке 
-Број одржаних радионица, предавања и 

кампања 

 

 

 

 

 

Спровођењем скрининга за 
карцином дебелог црева 

постићи обухват од 100 % 
становника старости од 50-69 

година од 2016. до 2020.године 

 
 
 
 

Рано откривање карцинома 
грлића материце код жена 

старости 20-69 год. повећањем 
броја прегледа за 20% на 

годишњем нивоу, у периоду од 
2016. до краја 2020. године 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Превентивним прегледима за 
рано откривање карцинома дојке 
повећати обухват жена старости 
од 40 до 69 година, са 30%  на 

40%, у периоду од 2016 до 2020. 
године 
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2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
3.1 
 

 
 
 
 
 
 
Превенција и рано 

откривање  
кардиоваскуларних 

болести 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рано откривање 
особа са ризиком 

обољевања од 
дијабетес мелитус 

тип 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повећање 
доступности 
здравствене 
заштите и 

њеног 
квалитета 

 
Пружање 

здравствених услуга 

-Број младих обухваћених едукацијам о 
самопрегледу дојки и раку дојке 

-Инциденца оболевања и морталитет од 
карцинома грлића материце у општини 

Блаце 
 

-Број систематских прегледа у Служби за 
здр.заш.одраслог становништва 

- Обавезни показатељи квалитета: 
* Проценат оболелих од повишеног крвног 
притиска (I10-I15) код којих је на последњем 

контролном прегледу, вредност крвног 
притиска била нижа од 140/90 ммHg 

* Проценат регистрованих корисника у чији 
је здравствени картон убележена вредност 

крвног притиска, индекс телесне масе - 
ИТМ, пушачки статус и препоручени савети 

за здраво понашање. 
-Број медијских иступања Дома здравља  у 
вези са превенцијом и раним откривањем 

кардиоваскуларних обољења 
- Број превентивних акција и број грађана 

који су у њима учествовали 
 

-Број систематских прегледа у Служби за 
здр. заштиту одраслог становништва 

- Обавезни показатељи квалитета: 
* % оболелих од шећерне болести (Е10-Е14) 

који су упућени на преглед очног дна. 
* % оболелих од шећерне болести (Е10-Е14) 

код којих је бар једном одређена вредност 
(ХбА1ц); 

* %  регистрованих корисника у чији је 
здр.картон убележена вредност крвног  
притиска, индекс телесне масе ИТМ, 

пушачки статус и препоручени савети за 
здраво понашање. 

* % гојазне деце у чији је здр. картон 
убележен статус ухрањености и дат савет о 

правилној исхрани; 
-Број медијских иступања Дома здравља у 
вези са превенцијом и раним откривањем 

дијабетес мелитуса типа 2 
-Број акција превентивног карактера и број 

грађана који су у њему учествовали 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
- Обухват циљне популације прегледима у % 

- Број пружених услуга; 

 
 
 

 

 

Повећати обухват грађана 
систематским прегледима са 

скринингом за кардиоваскуларне 
болести за 15% сваке године у 

континуитету за период од 2016 
до 2020.године 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повећани обухват грађана 
систематским прегледима са 

скринингом за дијабетес мелитус 
типа 2 за 10 % сваке године у 

континуитету за период од 2016 
до 2020.године 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Прегледима на терену циљане 
популације обухваћена су сва 
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3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
 
 
4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 

старим и немоћним 
особама у њиховим 

домовима 
 

 
Медијска 

пропраћеност свих 
активности дома 

здравља и 
годишњих резултата 
- пратећи ”Календар 

здравља“ 
 

 
Развој ресурса 

за пруж ање 
здравствених 

услуга 
 

Осавремењивање 
знања и вештина 

запослених у складу 
са стратешким 

развојем, захтевима 
и очекивањима 

корисника 
 

 
 
 

 
 
 

Капиталне 
инвестиције за 
побољшање 
доступности 

здравствених услуга 
у свим објектима 

Дома здравља 
 
 

Побољшање 
опремљености дома 
здравља набавком 

медицинске опреме 
и возила 

 
 

 
 
 
 

-Обухват сеоских насеља акцијама 
- Број акција превентивног карактера  

- Број грађана који су у акцијама учествовали 
 
 

-Број спроведених јавно-здравствених 
програма, активности и кампања; 

-Број грађана који су у њшма учествовали 
-Резултати анкета; 

-Број пружених услуга; 
-Број медијских иступања Дома здравља 
-Проценат становништва обухваћеног 
превентивним и циљаним прегледима; 

 
 
 

 
 
 
- Број и структура запослених који одлазе на 

стручно усавршавање. 
-Број и врсте едукација на које одлазе 

запослени. 
-Број упућених лекара на специјализације. 

-Број лица која су се стручно усавршавала о 
трошку Дома здравља. 

-Број стручно оспособљених кадрова за рад 
са новом опремом 

-Број притужби спољних корисника на рад 
запослених 

- % пораста задовољства пацијената 
 
 

- Број текућих поправки, адаптација, 
санација, реновирања 

- Износ издвојених средстава за наведене 
намене 

 
 
 
 
 

-Број набављених санитетских возила 
- Број набављене  дијагностичке и 

терапијске медицинске опреме. 
- % едукованог кадра за рад на новој и 

технолошки напредној опреми. 
-Број уведених нових медицинских метода и 

нове опреме 
- % повећања  услуга пацијентима 

савременом опремом 
 
 

села у општини најмање једном 
годишње 

 
 

 
Покривеност  свих старосних 
група здравствено васпитним 

активностима према календару 
здравља и унапређење еколошке 

свести. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планским слањем лекара на 
специјализације, обезбедити 
одрживост специјалистичких 

услуга у Дому здравља у периоду 
од 2016. –до 2020. година 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализовати капиталне 
инвестиције за побољшање 

доступности здравствених услуга 
у свим објектима Дома здравља у 
периоду од 2016.до 2020.године 

 
 

 
 

Реализовани  годишњи 
оперативни планови набавке 

медицинске опреме и возила са 
најмање 90 % годишњег плана 
возила у периоду од 2016.до 

2020. године 
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5.1 
 
 
 
 
 
 
5.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 
 
 
 
 
 
 
 
5.5 

 
Квалитет 

здравствене 
заштите и 
безбедност  
пацијента 

 
Стално унапређење 
квалитета развојем 

интегрисаног плана 
и интегрисаног 
извештавања о 

квалитету 
 

 
 

Унапређење 
безбедности 

пацијената бољим 
документовањем 

нежељених догађаја 
и развојем 

превентивних и 
корективних мера 

 
 
 

Развој 
информационог 

система за подршку 
у реализацији 

медицинских и 
пословних процеса 
 
 
 
 

Повећање 
задовољства 
корисника 
пруженим 

здравственим 
услугама 

 
 
 

Повећање 
задовољства 
запослених 

 
 

 

 

 

 

 

-Број уведених клиничких путева 
-Број показатеља квалитета који се прате 
-Број спроведених унутрашњих провера 

квалитета стручног рада служби и одељења 
- % смањења неуједначености у квалитету 

пружања здравствених услуга 
 
 
 

- Број уписаних нежељених догађаја по 
службама 

- % смањења ризика појаве болничких 
инфекција . 

- % смањења кварова на опреми изазваних 
нестручним руковањем и непажњом 
- Број спроведних стручних надзора 

- Извештај о спроведеном унутрашњем 
надзору 

 
 

-% повећања броја услуга; 
- % повећања броја корисника понуђених 

услуга 
- Анкета задовољства корисника 
-Број задовољнијих пацијената; 

- Обухват кадра који је прошао едукацију за 
примену електронског картона 

 

 

-Резултати и анализа истраживања 
задовољства корисника пруженим услугама 

-Број притужби спољних корисника 
- Интернет презентација установе,средства 

информисања (радио , ТВ, локалне  новине). 
 
 

 
 

-Број награђених запослених према 
резултатима рада 

- Број и структура запослених који одлазе на 
стручно усавршавање 

- Број и врста спроведених акредитованих 
едукативних програма у установи 
-Резултати и анализа истраживања 

задовољства запослених 

 
 
 
 
 
 
 
Сталним радом на унапређењу 

квалитета пружања здравствених 
услуга повећати средњу 

оцену задовољства корисника 
пружањем здравствених услуга 

на највећу могућу оцену у 
периоду од 2016.до 2020.године 

 
 

Развити добар механизам за 
препознавање, пријављивање и 

решавање критичних и 
нежељених догађаја,  да би се  

број нежељених догађаја смањио 
за 20%  у периоду од 2016.до 

2020. године 
 
 
 
 
Унапређено знање запослених у 

погледу коришћења инфор.-
комуникационих технологија, 
повећана транспарентност у 
раду, сваке године за 20% у 

периоду од 2016.до 2020.године 
 

 
 
Сталним радом на унапређењу 

квалитета пружања здравствених 
услуга  повећати средњу оцену 

задовољства корисника 
пружањем здравствених услуга  

са 4, на 4, у периоду 2016.-
2020.година 

 

Радом на повећању задовољства 
запослених у Дому здравља 

Блаце, повећати средњу оцену 
задовољства запослених са 4,0 на 

највећу могућу, у периоду од 
2016.до 2020.године 
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6. ПЛАН АКТИВНОСТИ  

6.1   Стратешки циљ 1:  Акредитовање Дома здравља 
6.1.1  Стратегија:  Дефинисање и реализација програма акредитације 
План активности: 
 Формирање тима за спровођење и праћење акредитације на нивоу Дома здравља. 
 Формирање тимова за акредитацију по службама. 
 Сарадња са начелницима и шефовима служби.  
 Израда процедура за рад. 
 Самооцењивање.  
 Екстерно оцењивање. 

 
Одговорне особе:  Директор Дома здравља, Координатор за акредитацију, Помоћник 
директора за медицинске послове , начелници служби, главне сестре. 
Извор финансирања: Буџет локалне самоуправе, буџет РС, сопствена средства. 
Временски оквир:  август 2016. 

 
6.2  Стратешки циљ 2 :  Унапређење превентивних здравствених услуга 
 
6.2.1  Стратегија:  Превенција и рано откривање колоректалног карцинома 

План активности: 

 Израда спискова грађана који по основу пола и година живота треба да обаве 
скрининг. 

 Позивање грађана слањем позива на кућну адресу.  
 Позивање грађана старијих од 50 година и пацијената са позитивном породичном 

анамнезом на скрининг преко тимских сестара. 
 Формирање базе података. 
 Обезбеђивање тестова за рад. 
 Набавка тестова за окултно крварење. 
 Увођење и коришћење Клиничког пута. 
 Медијска кампања о превенцији и раном откривању рака дебелог црева. 
 Евалуација налаза скрининга. 
 Позивање грађана са позитивним налазом и давања упутства за даље прегледе. 
 Сарадња са начелницима и шефовима служби и локалном заједницом. 

 
Одговорне особе: Помоћник Директора за медицинска питања, начелници служби, 
главне сестре. 
Извор финансирања: Буџет локалне самоуправе, буџет РС, сопствена средства. 
Временски оквир: Континуирано, 2016-2020.  
 

6.2.2   Стратегија: Превенција и рано откривање карцинома грлића           
материце 

План активности: 

 Израда спискова грађана који по основу пола и година живота треба да обаве 
скрининг. 
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 Формирање базе података циљне популације жена. 
 Штампање и дистрибуција позивног писма и пропагандног материјала на кућну 

адресу. 
 Обезбеђивање тестова за рад.  
 Организовање скрининга за рак грлића материце са обухватом жена од 25 до 69 

година једном у четири године (три године плус једна година за жене које се нису 
одазвале током треће године скрининга). 

 Маркетинг - позивати преко медија на циљани преглед ради раног откривања 
карцинома грлића материце (колпоскопија, цитодијагностика) једном годишње у 
наредне пет године. 

 Информисање, едукације, комуникација и социјална мобилизација жена о значају 
смањења фактора ризика, редовних прегледа и раног откривања карцинома грлића 
материце (изабрани лекар, флајери, медији). 

 Едукација адолесценткиња из области заштите репродуктивног здравља - полно 
преносиве болести и њихов утицај на развијање рака грлића материце (радионице у 
Саветовалишту, предавања). 

 Кориштење Клиничког пута за рано откривање грлића материце. 
 Евалуација налаза скрининга. 
 Позивање грађана са позитивним налазом и давања упутства за даље прегледе. 
 Сарадња са начелницима и шефовима служби и локалном заједницом. 

 
Одговорне особе: Помоћник директора за медицинска питања, начелници служби, главне 
сестре. 
Извор финансирања: Буџет локалне самоуправе, буџет РС, сопствена средства. 
Временски оквир: Континуирано, 2016-2020. 
 

6.2.3   Стратегија:   Превенција и рано откривање  карцинома дојке 

План активности: 

 Израда спискова грађана који по основу пола и година живота треба да обаве 
скрининг. 

 Обезбеђивање тестова за рад.  
 Организовање скрининга за рак дојке обухватом жена од 45 до 69 година. 
 Формирање базе података циљне популације жена 
 Кориштење Клиничког пута за рано откривање рака дојке 
 Континуирана едукација лекара и патронажних сестара за клинички преглед и 

самопреглед дојки. 
 Едукација жена техници за самопреглед дојки кроз акције  Дома здравља, у радним 

организацијама, локалној самоуправи и невладиним организацијама. 
 Информисање, едукације, комуникација и социјална мобилизација жена о значају 

редовних прегледа и раног откривања рака дојке (изабрани лекар, флајери, медији). 
 Континуирана едукација адолесценткиња завршних разреда средњих школа о 

значају превенције рака. 
 Полугодишња и годишња евалуација активности. 
 Позивање грађана са позитивним налазом и давања упутства за даље прегледе. 
 Сарадња са начелницима и шефовима служби и локалном заједницом. 

 

Одговорне особе: Помоћник Директора за медицинска питања, начелници служби, 
главне сестре. 
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Извор финансирања: Буџет локалне самоуправе, буџет РС, сопствена средства. 
Временски оквир: Континуирано, 2016-2020. 

 

6.2.4   Стратегија:  Превенција и рано откривање кардиоваскуларних                     
болести 

План активности: 

 Дефинисање броја систематских прегледа по лекару годишње.  
 Израда списка пацијената који треба да обаве систематски преглед у текућој 

години по Плану превентивних прегледа. 
 Активно позивање слањем позива на кућну адресу пацијента и преко Одељења 

поливалентне патронаже.  
 Промоција превентивних програма у локалној заједници. 
 Активности примарне превенције: 
- Промоција здравих стилова живота и утицај на факторе ризика (медији, 

предавања, превентивне акције, заједничке акције са ИЗЈЗ Ниш).  
- Увођење клиничког пута за превенцију и рано откривање кардиоваскуларних 

оболења.  
 Активности секундарне превенције: 
- Контрола болести срца у Одсеку за интерне болести Службе за 

специјалистичко - консултативну делатност.  
 Полугодишња и годишња евалуација активности. 
 Сарадња са начелницима и шефовима служби, локалном заједницом. 

 
Одговорне особе: Помоћник Директора за медицинска питања, начелници служби, 
главне сестре. 
Извор финансирања: Буџет локалне самоуправе, буџет РС, сопствена средства. 
Временски оквир: Континуирано, 2016-2020. 

 

6.2.5 Стратегија: Превенција и рано откривање дијбетес мелитуса типа 2 

План активности: 

 Дефинисање броја систематских прегледа по лекару годишње.  
 Израда списка пацијената који треба да обаве систематски преглед у текућој години 

по Плану превентивних прегледа Правилника о обиму услуга дефинисаних за 
примарни ниво ЗЗ. 

 Активно позивање слањем позива на кућну адресу пацијента и преко Одењења 
поливалентне патронаже.  

 Промоција превентивних програма у локалној заједници 
 Мерење гликемије у Дому здравља (редовна активност изабраног лекара) и на 

јавном месту (Превентивне акције). 
 Откривање ризика за тип 2 дијабетеса спроводиће се у виду ране детекције особа 

старости преко 35 и више година попуњавањем Упитника процене ризика за тип 
два дијабетеса (у оквиру систематских  прегледа код изабраних лекара). 

 Идентификација особа под ризиком за обољевање и процена ризика помоћу 
упитника за процену ризика за дијабетес мелитус тип 2. 

 Упућивање особа са ризиком у превентивне програме Дома здравља, а 
новооткривене оболеле код изабраног лекара. 
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 Израда и примена Клиничког пута за превенцију и рано откривање типа два 
дијабетеса. 

 Током превентивних систематских и контролних систематских прегледа биће 
обухваћена гојазна деца узраста 10-19 година и нормално ухрањена деца из 
породица где има оболелих од ДМ типа 2. 

 Полугодишња и годишња евалуација активности 
 Сарадња са начелницима и шефовима служби и руководиоцем превентивног 

центра, локалном заједницом. 
 

Одговорне особе: Помоћник Директора за медицинска питања, начелници служби, 
главне сестре. 
Извор финансирања: Буџет локалне самоуправе, буџет РС, сопствена средства. 
Временски оквир: Континуирано, 2016-2020. 
 
 

6.3  Стратешки циљ 3:  Повећање доступности здравствене заштите и 
њеног квалитета 

 
6.3.1 Стратегија:  Пружање здравствених услуга старим и немоћним 

особама у њиховим домовима 
План активности: 
 Идентификација особа старијих од  65 година. 
 Обезбедити и усклађивати кадровску обезбеђеност и медицинску опрему према 

потребама и захтевима корисника. 
 Обезбедити доступност и једнаке услове за коришћење здравствене заштите 
 Формирање мобилне екипе за пружање здравствених услуга.  
 Направити план обилака сеоских насеља. 
 Дефинисати број пацијената по насељима. 
 Пружање здравствених услуга старим и немоћним особама у њиховим домовима.  
 Смањење постојеће неједнакости у погледу обезбеђености и доступности 

здравствене заштите на релацији сеоско-градско становништво. 
 Унапредити услове за коришћење здравствене заштите. 
 Полугодишња и годишња евалуација активности 
 Сарадња са начелницима и шефовима служби и локалном заједницом. 

 
Одговорне особе: Помоћник Директора за медицинска питања, начелници служби, 
главне сестре. 
Извор финансирања: Буџет локалне самоуправе, буџет РС, сопствена средства. 
Временски оквир: Континуирано, 2016-2020. 
 
 
6.3.2  Стратегија:  Медијска пропраћеност свих активности Дома здравља и 

годишњих резултата - пратећи ”Календар здравља“ 
План активности: 
 Маркетинг здравствених активности преко медија, Центра за социјални рад, 

Црвеног крста и патронажне службе. 
 Обезбедити бољу промоцију активности здравствених радника.  
 Организовање и спровођење активности у здравственим установама, предшколској 
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установи, на јавним местима. 
 Побољшање квалитета здравствено васпитних активности. 
 Побољшање управљања превентивним активностима. 
 Подстицати, креирати и спроводити све видове превентивних активности; 
 Информисати и едуковати становништво у вези са очувањем и унапређењем 

здравља и смањењем фактора ризика; 
 Повећати активности на промоцији здравља, спречавању и раном откривању и 

лечењу болести код посебно осетљивих група становништва, кроз спровођење 
специфичних превентивних програма. 

 Радити на популарисању телефонског саветовалишта и формирати интернет 
саветовалиште са специјално обученим здравственим кадром. 

 Коришћење медија, интернет мреже, телефонских и интернет саветовалишта. 
 Полугодишња и годишња евалуација активности. 
 Сарадња са начелницима и шефовима служби и локалном заједницом. 

 
Одговорне особе: Помоћник директора за медицинска питања, ПР Дома здравља,  
начелници служби, главне сестре. 
Извор финансирања: Буџет локалне самоуправе, буџет РС, сопствена средства. 
Временски оквир: Континуирано, 2016-2020. 
 
 

6.4 Стратешки циљ 4:  Улагање у развој људских ресурса и осталих 
капацитета Дома здравља 

 
6.4.1  Стратегија:  Осавремењивање знања и вештина запослених у складу 

са стратешким развојем, захтевима и очекивањима корисника 

План активности: 
 Дефинисање и реализација програма за унапређење људских ресурса 
 Доношење плана стручног усавршавања за период 2016-2020. године и годишњих 

планова и програма стручног усавршавања. 
 Упућивање лекара на специјализације. 
 Дефинисање критеријума за одлазак на стручно усавршавање о трошку Дома 

здравља.  
 Стручно оспособљавање кадрова за рад са новом опремом и добијање одговарајућег 

сертификата о завршеној едукацији.  
 Усвајање нових знања и унапређење професионалних вештина лекара и 

медицинских  сестара и немедицинских радника. 
 Едукација менаџерског тима. 
 Пораст задовољства пацијената и мање притужби спољних корисника на рад 

запослених. 
 Континуитет у интерној и екстерној едукацији. 
 Полугодишња и годишња евалуација активности . 
 Сарадња са начелницима и шефовима служби и Стручним саветом Дома здравља. 

 
Одговорне особе: Помоћник директора за медицинска питања, Лица одговорна за КМЕ, 
начелници служби, главне сестре. 
Извор финансирања: Буџет локалне самоуправе, буџет РС, сопствена средства. 
Временски оквир: Континуирано, 2016-2020. 
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6.4.2  Стратегија:   Капиталне инвестиције за побољшање доступности 
здравствених услуга у свим објектима дома здравља 

План активности: 

 Обезбеђење средстава. 
 Израда техничке документације. 
 Уговори са фондовима. 
 Уговор са извођачима. 
 Спровођење јавне набавке радова према Закону о јавним набавкама. 
 Спровођење радова текућих поправки и одржавања;  
 Спровођење адаптација, санација и реконструкција постојећих објеката; 
 Обезбеђење адекватаног простора за пружање услуга хитне медицинске помоћи 
 Спровођење радова на адаптацији и реорганизовању простора за тимски рад лекар – 

сестра 
 Спровођење радова на изградњи лифта у Дому здравља. 
 Спровођење радова на санирању зграда амбуланти у селима. 
 Извођење реконструкције  дела објекта старе болнице у просторије нове 

лабораторије 
 Извођење реконструкције  гаража и радионице 
 Побољшани услова  за рад у установи. 
 Извештаји о току пројека. 

 
Одговорне особе:  Директор Дома здравља, Помоћник директора за правне, економско-
финансијске, техничке и друге сличне послове, Помоћник директора за медицинска 
питања, Управни одбор, начелници служби, главне сестре. 
Извор финансирања:   
1.Буџет локалне самоуправе, буџет РС, сопствена средства, донације. 
2. Финансирање учешћем у  пројектима. 
Временски оквир: Континуирано, 2016-2020. 
 

6.4.3  Стратегија: Побољшање опремљености дома здравља набавком 
медицинске опреме и санитетских возила 

 
План активности: 

 Обезбеђење средстава. 
 Спровођење јавне набавке радова према Закону о јавним набавкама. 
 Анализа потреба,планирање испровођење набавке апарата. 
 Дефинисати План за набавку нове медицинске опреме. 
 Промовисање активности на занављању и обогаћивању медицинске опреме као и 

постигутих резултата. 
 Праћење напредка технолошких могућности опреме и амортизације постојеће 

опреме. 
 Набавка два  санитетска возила и једног комби возила.  
 Набавка  дијагностичке и терапијске медицинске опреме. 
 План увођења нових технологија и набавке опреме по службама. 
 Едукација кадра за рад на новој и технолошки напредној опреми. 
 Промоција примене нових технологија и процедура у раду. 

Одговорне особе:  Директор Дома здравља, Помоћник директора за медицинске послове, 
Управни одбор, начелници служби, главне сестре. 
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Извор финансирања:  
1.Буџет локалне самоуправе, буџет РС, сопствена средства, донације. 
2. Финансирање учешћем у  пројектима. 
Временски оквир: Континуирано, 2016-2020. 
 
 

6.5 Стратешки циљ 5: Квалитет здравствене заштите и безбедност 
пацијента 

 
5.5.1 Стратегија програма:Стално унапређење квалитета развојем 

интегрисаног плана и интегрисаног извештавања о квалитету 
 

План активности: 

 Дефинисање општих и специфичних циљева и праћење реализације.  
 Праћење и анализа показатеља квалитета.  
 Праћење рада Комисије за квалитет. 
 Доношење Плана и Програма унапређења квалитета рада.  
 Развој и примена клиничких путева. 
 Реализација дефинисаних задатака. 
 Квартална извештавања о показатељима квалитета рада. 
 Спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада служби и одељења. 
 Увођење образаца за интерне контроле квалитета. 
 Уједначавање квалитета пружених услуга. 
 Промовисање свих активности на унапређењу квалитета рада. 
 Полугодишња и годишња евалуација активности. 

 
Одговорне особе:  Помоћник директора за медицинске послове, Председник Комисије за 
унаспређење квалитета,  начелници служби, главне сестре. 
Извор финансирања: Буџет локалне самоуправе, буџет РС, сопствена средства.  
Временски оквир: Континуирано, 2016-2020. 
 
 

5.5.2 Стратегија програма:Унапређење безбедности пацијената бољим 
документовањем нежељених догађаја и развојем превентивних и 

корективних мера 
 

План активности: 

 Израда и имплементација процедура које се односе на безбедност пацијената и 
контрола примене истих. 

 Унапређење процедуре за идентификовање, процењивање и решавање критичних 
и нежељених догађаја. 

 Едукација запослених о управљању нежељеним догађајима. 
 Примена процедура везаних за превенцију болничких инфекција.  
 Израда и имплементација процедура које се односе на безбедно руковање опасним 

отпадом и контрола примене истих. 
 Обезбеђивање простора за складиштење медицинског и фармацеутског отпада. 
 Извештаји о спроведном стручном надзору. 
 Безбедност становништва и заштита животне средине. 
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 Свођење болничких инфекција на минимум. 
 Подизање безбедности пацијената и запослених на највиши ниво. 
 Регистровање нежељених догађаја. 
 Контрола руковања постојећом опремом. 
 Свођење на најмању меру кварова на опреми изазваних нестручним руковањем и 

непажњом. 
Одговорне особе:  Помоћник директора за медицинске послове, Председник Комисије за 
унаспређење квалитета, Лице одговорно за безбедност, начелници служби, главне сестре. 
Извор финансирања: Буџет локалне самоуправе, буџет РС, сопствена средства.  
Временски оквир: Континуирано, 2016-2020. 
 

5.5.3 Стратегија програма:Развој информационог система за подршку у 
реализацији медицинских и пословних процеса 

 

План активности: 

 Обнављање и одржавање опреме потребне за правилно фукнционисање 
информационог система. 

 Изградња унутрашње мреже. 
 Формирање главног, секундарног и појединачних дата центара. 
 Проширење капацитета и унапређење рада информационог система. 
 Јачање здравственог информационог система. 
 Испуњени технички услови за рад информационог система. 
 Генерисање детаљних извештаја по параметрима везаних за статистику, извршење 

плана и показатеље квалитета.  
 Генерисање електронске фактуре . 
 Увођење GSP праћење возила. 
 Ефикасно коришћење здравствених технологија.  
 Информисаност у медијима о набавци нове медицинске опреме. 
 Употребљиви и благовремени извештаји. 
 Квалитет рада подигнут на већи ниво. 

 
Одговорне особе:  Помоћник директора за медицинске послове, Помоћник Директора за 
економско-финансијске,техничке и друге послове, начелници служби, главне сестре. 
Извор финансирања: Буџет локалне самоуправе, буџет РС, сопствена средства, донације. 
Временски оквир: Континуирано, 2016-2020. 
 

5.5.4 Стратегија програма: Повећање задовољства корисника пруженим 
здравственим услугама. 

 
План активности: 

 Побољшање медицинског информисања пацијената . 
 Придобити поверење корисника услуга. 
 Унапређење квалитета неге и безбедности пацијената уз примену стандарда. 
 Испитивање и анализа задовољства корисника. 
 Развој метода за праћење задовољства корисника. 
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 Израда и имплементација процедура које се односе на информисаност корисника 
и контрола примене истих. 

 Израда брошура, водича, упутстава за пацијенте. 
 Могућност заказивања прегледа телефоном, он-лине. 
 Рад на побољшању комуникације између запослених и пацијената. 
 Добра медијска покривеност  у информисању јавности о увођењу нових 

медицинских метода, набавци опреме, едукацији здравствених радника, унапређењу 
квалитета. 
 

Одговорне особе:  Помоћник директора за медицинске послове, Председник Комисије за 
унаспређење квалитета, начелници служби, главне сестре. 
Извор финансирања: Буџет локалне самоуправе, буџет РС, сопствена средства.  
Временски оквир: Континуирано, 2016-2020. 
 
 
5.5.5 Стратегија програма:  Повећање задовољства запослених 
 
План активности: 

 Стварање бољих услова за рад и поштовање прописа безбедности и здравља на 
раду . 

 Унапређење организације рада по стандардима. 
 Испитивање и анализа задовољства запослених. 
 Израда Плана стручног усавршавања и специјализација и Плана едукација.  
 Упућивање на едукације за унапређење комуникационих вештина. 
 Предузети мере за мотивацију радника за учешће у програмима КМЕ, вршити 

едукацију за израду радова. 
 Дефинисање критеријума за одлазак на едукације о трошку Дома здравља. 
 Акредитовање сопствених едукационих програма .  
 Задовољство запослених адекватном опремом. 
 Стручно оспособљавање кадрова за рад са новом опремом и добијање одговарајућег 

сертификата о завршеној едукацији. 
 Побољшање хоризонталне и вертикалне комункације. 
 Организовање дружења ван радног времена. 
 Периодично обнављати  радну опрему запослених. 
 Праћење рада запослених од стране начелника и шефова служби и тромесечна 

оцена рада. 
 Израда критеријума за добијање стимулације и награђивања према резултатима рада 
 Стварање доброг радног окружења. 
 Повећање квалитета међуљудских односа. 
 Повећање квалитета професионалног развоја. 

 
Одговорне особе:  Помоћник директора за медицинске послове, Председник Комисије за 
унаспређење квалитета, Лице одговорно за безбедност, начелници служби, главне сестре. 
 
Извор финансирања: Буџет локалне самоуправе, буџет РС, сопствена средства.  
Временски оквир: Континуирано, 2016-2020. 
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6.  РЕСУРСИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА УСТАНОВЕ У ПЕРИОДУ 2012 – 2015.  

 

Табела 1:   Преглед структуре финансијских средстава Дома здравља Блаце  за период 2011. – 2015.                                                                                                                                                                                  

 
Година 

Средства од РфЗО Средства од 
локалне 

самоуправе 

Сопствени приходи 

 Примарна Стоматологија   
2011. 91.046.807,00 7.486.157,00 600.707,03 2.843.425,65 
2012. 97.728.098,00 2.539.250,00 1.161.340,00 2.846.199,91 
2013. 104.303.158,00 6.338.593,00 2.700.000,00 1.968.376,00 
2014.  100.608.204,00 7.240.267,00 7.849.082,79 1.596.761,00 
2015. 95.251.519,49 4.031.896,10 7.400.000,00 1.886.352,81 
                              

                                                                                                                                   

      Табела2: Преглед броја запослених у Дому здравља Блаце за период 2011. – 2015 године 

  2011 2012 2013 2014 
 
  2015 

Број запослених са 31.12. 2015.године 103 103 104 99 100 
промена у односу на претходну годину 0 0 +1 -3 +1 
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      7.  ПРЕГЛЕД ВРЕМЕНСКИХ РОКОВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ КЉУЧНИХ СРЕДЊОРОЧНИХ АКТИВНОСТИ  

ЦИЉЕВИ / ПРОГРАМИ 

Временски рок за извођење(месеци од усвајања стратешког плана) 
 

Година 1 Година 2 Година 3    Година 4 Година 5 
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 

Стратешки циљ 1                     
Стратешки програм 1.1 xx xx x xx xx                  

ЦИЉЕВИ / ПРОГРАМИ 

Временски рок за извођење (месеци од усвајања стратешког плана) 
 

Година 1 Година 2 Година 3    Година 4 Година 5 
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 

Стратешки циљ 2                     
Стратешки програм 2.1   x x   x x   x x   x x   x x 
Стратешки програм 2.2  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
Стратешки програм 2.3 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  
Стратешки програм 2.4    x    x    x    x    x    x    x    x    x   x     x    x    x    x    x    x    x    x    x    x 
Стратешки програм 2.5    x    x    x    x    x    x    x    x    x   x     x    x    x    x    x    x    x    x    x    x 

ЦИЉЕВИ / ПРОГРАМИ 

Временски рок за извођење (месеци од усвајања стратешког плана) 
 

Година 1 Година 2 Година 3    Година 4                Година 5 
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 

Стратешки циљ 3                                  
Стратешки програм 3.1  x x  x   x x   x x x x  x  x  x x x  x  x  x x  x x  
Стратешки програм 3.2  x x  x   x    x  x x x x  x  x  x x x  x  x  x  x x x  

ЦИЉЕВИ / ПРОГРАМИ 

                                Временски рок за извођење  (месеци од усвајања стратешког плана) 
 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 
 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 

Стратешки циљ 4                                     
Стратешки програм 4.1  x x    x x     x x  x  x     x  x    x  x x x  x 
Стратешки програм 4.2   x    x     x   x     x    x    x    x   x  x 
Стратешки програм 4.3      x   x     x   x  x    x    x    x     x   x 

ЦИЉЕВИ / ПРОГРАМИ 

Временски рок за извођење  (месеци од усвајања стратешког плана) 
 

Година 1 Година 2 Година 3                Година 4              Година 5 
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 

Стратешки циљ 5                                    
Стратешки програм 5.1   x     x   x     x   x    x    x    x  x  x 
Стратешки програм 5.2   x     x   x     x   x    x    x    x   x  x 
Стратешки програм 5.3        x        x       x        x    x  
Стратешки програм 5.4        x        x       x        x    x  
Стратешки програм 5.5    x    x       x    x    x 
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Легенда 
зелено  - активност се прати        црно – кључна активност је завршена 
 

 

 
 
7.1   ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА  ПО МЕСЕЦИМА 
Активност јан феб  март април мај јуни јули  авг сеп окт нов дец 
А. Припрема планова и буџета организације 
Скупљање података о извршењу стратешког плана(СП) (индикатори 
учинка) за претходну годину                         
Израда и преглед извештаја о извршењу стратешког плана за претходну 
годину             
На основу прегледа извршења СП извршити дораду за следећи 5-
годишњи период и утврдити кључне приоритете за наредну годину                         
На основу ревидираног СП и утврђених кључних приоритета израдити 
упутства о припреми оперативних  планова за наредну годину                         
Израда и достава годишњих оперативних планова заједно са проценом 
финансијских средстава потребних за њихову реализацију             
Документ оквирног буџета се доставља општини на одобрење                         
Орг.јединица одговорна за финансије и буџет разматра оперативне 
планове у светлу иницијалних ограничења и у консултацији са 
менаджерским тимом припрема буџ. Захтев             
Коначни усаглашени буџ. захтев се доставља филијали ЗЗЗО              
Расправе о буџету са филијалом             
Филијала доставља коначни нацрт буџета             
Б. Извршење планова и буџета организације 
Повратна информација о усвојеном буџету за текућу годину и његово 
прослеђивање шефовима орг.јединица                         
Ревизија операт. планова у светлу усвојеног буџ. и њихово усвајање                         
Израда месечних планова имплементације кореспондирајућих месечних 
планова извршења буџета за целу годину                         
Достава и одобрење месечних планова имплементације                       
Ц. Праћење и процењивање 
Праћење реализације месечних планова имплементације и месечних 
финансијских планова             
Праћење реализације стратешких циљева по индикаторима учинка у 
СП             
Годишња процена плана и (уколико је потребно) предлог о његовој 
измени у светлу реализације и пројектованих буџетских ограничења             
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8.  ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СТРАТЕШКОГ ПЛАНА 

 
  Имплементација стратешког плана не зависи само од људских, материјалних и техничких могућности Дома здравља, него и од климе у 
здравственом сектору и у друштву. Са друге стране, највећи изазови у имплементацији стратешког плана нису само економски, већ 
социјални и организациони. У том светлу, нагласак у наредном периоду руководства Дома здравља Блаце требало би бити на 
истрајавању и континуитету спровођења предвиђених активности. 
Мисија, Визија и нови Стратешки план за период од 2016. до 2020. године дефинишу правац даљег развоја наше установе. 
Руководство и сви запослени, у координисаном тимском раду, ће настојати да испуњење дефинисаних циљева Плана представљају 
мотивацију, изазов и приоритет будућег рада наше здравствене установе.  
Остваривање свих постављених циљева допринеће да се Дом здравља Блаце трансформише у савремену, ефикасну, акредитовану 
здравствену установу, која обезбеђује здравствену заштиту највиших стандарда, унапређујући здравље и побољшавајући квалитет живота 
наших пацијената, од стране квалитетних и признатих стручњака. 
За ефикасну реализацију стратешких циљева потребно је креирати фазни приступу његовој импементацији. 
За успешну примену Стратешког плана Дома здравља Блаце потребно је представити циљеве и планским актерима: Оснивачу, 
корисницима, као и свим запосленим у матичном Дому здравља ради транспаретнијег увођења одређених промена. 
Као најближи партнери у функционисању снажног система примарне здравствене заштите препознати су локална самоуправа и шира 
заједница. Потребно је да сви уложе додатне напоре и да имају разумевања да су за снажан систем примарне здравствене заштите 
кључни фактори: стручност, опремљеност, време, посвећеност. 
 
 

8.1   ЕВАЛУАЦИЈА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА 

 
Управни одбор Дома здравља и директор Дома здравља Блаце су одговорни за праћење и реализацију стартешког плана путем усвајања 
годишњег плана рада и програмирања  свих дефинисаних  активности за текући петогодишњи период . 

            Праћење реализације вршиће се периодичним и годишњим евалуацијама и реевалуацијама плана. 
 
 
                                                                                                                                                                             Председник Управног одбора 
                                                                                                                                                                          Дипл.ецц. Саша Стефановић 
 
                                                                                                                                                                                   –––––––––––––––––– 
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