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Број: 2551 

Датум: 19.10.2022. године 

 

 

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 

Филијала Пожаревац 

 

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ „ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ” 

Центар за анализу, планирање и организацију здравствене заштите 

 

 

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА 

ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ НА 

ТЕРИТИОРИЈИ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У 2021. ГОДИНИ  

 

 

Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног 

здравственог осигурања и о партиципацији за 2021. годину („Службени гласник РС” бр. 

09/2021 и 79/2021) уређен је садржај и обим права на здравствену заштиту из обавезног 

здравственог осигурања из Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС” 

бр. 25/2019) за поједине врсте здравствених услуга и поједине врсте болести и повреда, 

проценат плаћања цене здравствене услуге, односно цене дијагностички сродне групе из 

средстава обавезног здравственог осигурања, као и проценат плаћања осигураног лица до 

пуног износа цене здравствене услуге, односно цене дијагностички сродне групе у 2021. 

години (члан 1. Правилника). 

Садржај и обим права на здравствену заштиту из обавезног здравственог 

осигурања, проценат плаћања из средстава обавезног здравственог осигурања до пуног 

износа здравствене услуге, односно цене дијагностички сродне групе, као и фиксни 

износ партиципације усклађен је са Планом здравствене заштите из обавезног 

здравственог осигурања за 2021. годину и финансијским планом Републичког фонда за 

здравствено осигурање за 2021. годину (члан 3. Правилника). 

Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног 

здравственог осигурања и о партиципацији за 2021. годину прецизно уређује садржај и 

обим превентивних мера у области примарне здравствене заштите и садржај и обим 

здравствене заштите у хитним медицинским стањима у области примарне здравствне 

заштите, као и пружање дијагностичких и терапијсих услуга. Све наведене услуге су 

дефинисане општим актима о номенклатури здравствених услуга Министарства здравља, 

и као такве спадају у здравствене услуге које се пружају на терет здравственог 

осигурања.  

Под садржајем здравствене заштите, у смислу овог Правилника, подразумевају се 

поступци и методе дијагностике, лечења и рехабилитације ради спречавања, сузбијања, 

раног откривања и лечења болести, повреда и других поремећаја здравља, а који су 

обухваћени обавезним здравственим осигурањем. 

Под обимом здравствене заштите, у смислу овог Правилника, подразумева се број 

и дужина трајања поступака и метода дијагностике, лечења и рехабилитације, као и друге 

величине којима се може изразити обим појединих садржаја здравствене заштите 

(систематско пружање здравствених услуга у одређеном временском периоду и др.), а 

који чине садржај права из обавезног здравственог осигурања. 

Поред поменутог Правилника, основ за планирање обима и садржаја права на 

здравствену заштиту за 2021. годину чине: 
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 Упутство за израду планова рада здравствених установа финансираних 

средствима РФЗО-а за 2021. годину, израђеног од стране Института за 

јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” и 

 Правилник о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог 

осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2021. годину. 

Анализом планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних лица на 

здравствену заштиту у 2021. години, обухваћена је здравствена заштита која се остварује 

на свим нивоима обављања здравствене делатности у државним здравственим 

установама, на територији Браничевског округа, односно коју својим радом покрива 

Завод за јавно здравље Пожаревац. Остваривање здравствене заштите у приватном 

сектору није обухваћено овом Анализом. 

Обзиром да је и 2021. годину обележила пандемија заразне болести COVID 19, 

изазване вирусом SARS-CoV-2, велики број запослених доктора медицине и 
специјалиста је био ангажован на пружању здравствене заштите оболелима од 
корона вируса у COVID амбулантама у домовима здравља и општим болницама, 
тако да је кадар за пружање здравствене заштите пацијентима остале патологије 
био дефицитаран. Уопште, здравствени систем је био подвргнут режиму рада у 

условима епидемије, тако да су многи параметри рада и коришћења здравствене 

службе били умањени у односу на дугачак временски период без епидемија заразних 

болести. 

 

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 

Примарну здравствену заштиту на територији Браничевског округа, који броји 

163058 становника (према Процени броја становника Републичког завода за статистику 

на дан 30.06.2020. године), односно 151114 осигураника (према Матичној евиденцији и 

остваривању права РФЗО из 2021. године), обезбеђују: ДЗ Велико Градиште, ДЗ 

Голубац, ДЗ Жабари, ДЗ Жагубица, ДЗ Кучево, ДЗ Мало Црниће, ДЗ Петровац, ДЗ 

Пожаревац и Огранак Костолац ДЗ Пожаревац. На територији округа 12345 становника 

нема здравствено осигурање, односно 7,3% становништва. 

Реализација планираног обима и садржаја права осигураних лица на здравствену 

заштиту за 2021. годину у примарној здравственој заштити, на територији Браничевског 

округа, остварена је са укупно 1110 запослених радника, од чега је 1077 уговорених са 

РФЗО. Од овог броја радника 1016 је запослено на неодређено време (78,8% 

здравствених радника и сарадника и 21,2% немедицинских радника), 29 на одређено 

време због замене одсутних радника и 65 запослених на одређено време због повећаног 

обима посла, а приказана је кроз активности и послове: 

 Садржај и обим превентивних мера по делатностима у установама 

примарне здравствене заштите у 2021. години (Табела 1); 

 Обавезна имунизација, имунопрофилакса и хемиопрофилакса (Табела 2); 

 Прегледи и лечења у случају болести и повреда по делатностима у 

установама примарне здравствене заштите у 2021. години (Табела 3); 

 Здравствено васпитање у установама примарне здравствене заштите у 

2021. години (Табела 4). 

 

Удео запослених који се финансирају из других средстава износи 3%. 
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САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ПО ДЕЛАТНОСТИМА У 

УСТАНОВАМА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У 2021. ГОДИНИ 

 

 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

 

Здравствена заштита деце предшколског узраста сагледавана је на основу 

оствареног обима услуга за свако предшколско дете везано за систематске, односно 

превентивне и контролне прегледе као и достигнути обухват планираних услуга изражен 

у процентима за 2021. годину, приказана је у табели бр. 1. 

 

Табела бр.1. Здравствена заштита деце предшколског узраста на територији 

Браничевског округа у 2021. години 

 

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

 Новорођенче у првом 

месецу и одојче (од 2. 

месеца до краја 1. године) 

Превентивни преглед  4,33 68,61% 6,96 110,14% 4,16 65,87% 5,98 94,71% 7,62 120,60% 3,30 52,24% 8,49 134,48% 5,28 83,60% 5,77 91,42%

Одојче (од 2. месеца до 

краја 1. године) 
Ултразвучни преглед кукова 1,01 101,02% 1,01 100,00% 1,70 170,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,40 40,82% 1,14 107,94% 1,12 111,92% 0,99 94,01%

Друга година живота Превентивни преглед  1,79 84,95% 1,97 93,48% 1,45 69,05% 1,94 92,06% 1,05 0,00% 1,11 52,88% 1,95 113,33% 1,39 65,88% 1,52 72,44%

Трећа година живота Контролни преглед 1,06 31,73% 1,37 41,03% 0,52 15,56% 1,22 36,67% 0,29 8,82% 0,74 22,22% 2,46 73,84% 1,06 31,94% 1,20 36,13%

Четврта година живота Превентивни преглед  1,01 96,08% 1,01 95,56% 0,32 30,30% 1,07 101,33% 0,81 77,33% 0,86 81,48% 0,79 75,14% 0,56 53,18% 0,69 65,52%

Пета година живота Контролни преглед 1,01 30,37% 1,50 45,00% 0,59 17,65% 1,16 34,67% 0,36 10,77% 0,88 26,53% 1,77 53,00% 1,13 33,77% 1,16 34,77%

Шеста/седма година живота 

(пред полазак у школу) 
Превентивни преглед  0,97 92,06% 2,04 204,00% 0,84 83,56% 0,83 82,93% 0,71 70,65% 1,25 125,49% 0,89 89,47% 0,99 98,77% 0,96 95,87%

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Популациона

група
Услуге

ЖАГУБИЦА БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГГОЛУБАЦ ЖАБАРИ ПОЖАРЕВАЦМАЛО ЦРНИЋЕ ПЕТРОВАЦКУЧЕВО

 
 

Превентивни (систематски) прегледи новорођенчета у првом месецу и одојчета до 

краја прве године живота: 

 

Превентивни прегледи новорођенчета и одојчета до краја прве године живота 

планирани су 6 пута: са навршених један, два, три, пет, шест и девет месеци живота, са 

обухватом од 95%; што за 1268 одојчади на територији Браничевског округа у 2021. 

години износи 7226 превентивних (систематских) прегледа. 

Анализа оствареног обима поменутих услуга показује да је на нивоу округа 

остварено 5,77 прегледа по осигураном лицу и достигнутим обухватом од 91,42%; 

највише у ДЗ Петровац (обим 8,49 и обухват 134,48%), а најмање у ДЗ Мало Црниће 

(обим 3,3 и обухват 52,24%). 

Ултразвучни преглед кукова одојчета планиран је у 2021. години  у обиму од 95% 

у трећем месецу живота, што за Браничевски округ износи 1205 ултразвучних прегледа.  

Остварени обим ултразвучних прегледа по осигураном лицу (коришћење), за ниво 

округа износи 0,99 прегледа и достигнути обухват износи 94,01%; при чему се ови 

прегледи нису радили у ДЗ Жагубица и ДЗ Кучево.  

 

Превентивни (систематски) прегледи у другој години живота: 

За 2021. годину, у другој години живота, планирани су по два превентивна 

прегледа са обухватом од 95%, што за 1268 детета на територији Браничевског округа 

износи укупно 2410 превентивних/систематских прегледа.  

Остварени обим превентивних (систематских) прегледа по осигураном лицу 

(коришћење), на нивоу округа износи 1,52 прегледа и достигнути обухват износи 72,44%; 
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највише у ДЗ Голубац (обим 1,97 и обухват 93,48%), а најмање у ДЗ Кучево (обим 1,05 и 

обухват 50,00%). 

 

Превентивни (систематски) прегледи у четвртој години живота: 

За 2021. годину, у четвртој години живота, планирани су: по један превентивни 

(систематски) преглед са обухватом од 95%, превентивни преглед офталмолога и тест 

функције говора, тако да је за 1279 детета на нивоу Браничевског округа планирано 

укупно 1215 превентивних (систематских) прегледа. Превентивни прегледи офталмолога 

и логопеда у овом узрасту у 2021. години планирани су према прошлогодишњој 

реализацији индикованих случајева. 

Анализа оствареног обима поменутих услуга показује да је на нивоу округа 

остварено 0,7 превентивних (систематских) прегледа по осигураном лицу и достигнути 

обухват износи 65,52%; највише у ДЗ Жагубица (обим 1,07 и обухват 101,33%), а 

најмање у ДЗ Жабари (обим 0,32 и обухват 30,30%).  

 

Превентивни (систематски) прегледи у шестој/седмој години живота (пред полазак у 

школу): 

Пред полазак у школу планирани су по један систематски преглед са обухватом од 

95% и по један превентивни преглед офталмолога, физијатра и оториноларинголога, са 

обухватом од по 95%, тако да је за 1307 детета на нивоу Браничевског округа планирано 

по 1242 превентивна (систематска) прегледа, а поред тога исто толико прегледа 

офталмолога, физијатра и оторинолариголога. 

Анализа оствареног обима поменутих услуга показује да је на нивоу округа 

остварено 0,96 превентивних (систематских) прегледа по осигураном лицу и достигнути 

обухват износи 95,87%; највише у ДЗ Голубац (обим 2,04 и обухват 204%), а најмање у 

ДЗ Кучево (обим 0,71 и обухват 70,65%).  

 

Контролни прегледи у 3. и 5. години: 

Контролни прегледи деце у 3. и 5. години живота планирани су са обухватом од 

30%, тако да је за 1190 деце у трећој, и за 1228 деце у петој години на територији 

Браничевског округа испланирано 357 прегледа у трећој и 370 прегледа у петој години 

живота. 

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу Браничевског 

округа за контролне прегледе у трећој години живота износи 1,2 прегледа са 

достигнутим обухватом од 36,13%; док остварени обим услуга у петој години за ниво 

округа износи 1,16 контролних прегледа по осигураном лицу и достигнутим обухватом 

од 34,77%. 

 

 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

 

Здравствена заштита деце школског узраста сагледавана је на основу оствареног 

обима услуга по једном детету школског узраста, везано за систематске и контролне 

прегледе као и достигнути обухват планираних услуга изражен у процентима за 2021. 

годину, приказана је у табели бр. 2. 
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Табела бр.2. Здравствена заштита деце школског узраста на територији Браничевског 

округа у 2021. години 

 
 

  

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

I, III, V и VII разред основне 

школе (у 

осмој,десетој,дванаестој,чет

рнаестој, години)

Превентивни преглед  0.85 80.88% 1.23 116.99% 0.86 81.97% 0.88 83.79% 0.28 26.47% 0.50 47.30% 0.84 79.71% 0.55 52.56% 0.66 62.55%

I и III разред средње школе  

(у шеснаестој, осамнаестој, 

години)

Превентивни преглед  0.84 79.79% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.40 37.63% 0.21 19.82% #DIV/0! #DIV/0! 0.03 2.44% 0.62 58.73% 0.57 54.59%

II и IV разред средње школе      

(у седамнаестој,деветнаестој 

години) код деце са 

откривеним поремећајем 

при превентивним  

Контролни преглед 0.08 2.29% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.89 26.83% 0.17 5.19% #DIV/0! #DIV/0! 0.47 14.06% 0.94 28.09% 0.82 24.48%

Деца од 6-14 година 

Утврђивање опште 

здравствене способности деце 

од шест до 14 година живота 

за бављење спортским 

активностима, односно 

0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!

БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГ

0.7129.83% 0.01 0.800.43%

ЖАБАРИГОЛУБАЦ

32.73%1.1223.37%0.52

ПЕТРОВАЦ

55.24%

КУЧЕВОЖАГУБИЦА ПОЖАРЕВАЦМАЛО ЦРНИЋЕ

38.71% 0.63 37.70%

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Популациона

група
Услуге

0.69 33.59%23.58%

II, IV, VI, VIII разред 

основне школе  

(девета,једанаеста, 

тринаеста,петнаеста 

година)код деце са 

откривеним поремећајем 

при превентивним 

Контролни преглед 0.51 0.73

 
 

Систематски прегледи ученика - укупно: 

 

У 2021. години планиран је по један систематски преглед ученика у I, III, V и VII 

разреду основне школе и I и III разреду средње школе, са обухватом од 95%, тако да је за 

укупно 7900 ученика (5396 основне и 2504 средње школе) на територији Браничевског 

округа испланиранo укупно 7503 систематских прегледа (5125 за ученике I, III, V и VII 

разреда основне школе и 2378 за ученике I и III разреда средње школe). 

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу Браничевског 

округа за систематске прегледе ученика у I, III, V и VII разреду основне школе, износи 

0,72 прегледа са достигнутим обухватом од 68,33%; и то највише у ДЗ Петровац на 

Млави (обим 1,14 и обухват 108,76%), а најмање у ДЗ Пожаревац (обим 0,43 и 

достигнути обухват 40,96%). За ученике I и III разреда средње школе на нивоу округа 

остварени обим систематских прегледа износи 0,59 по осигураном лицу са достигнутим 

обухватом од 56,11%; при чему је највећи обим услуга остварен у ДЗ Петровац на Млави 

(обим 1,79 и достигнути обухват 170,33%), а најмањи у Дому здравља Пожаревац (обим 

0,35 и достигнути обухват 33,42%).  

 

Контролни прегледи ученика - укупно: 

Контролни прегледи ученика основне школе планирани су у II, IV и VI разреду са 

обухватом од 30% и у VIII разреду са обухватом од 95% због ревакцинације ДТ и 

ПОЛИО. Контролни прегледи ученика средње школе планирани су у II и IV разреду са 

обухватом од 30%. Проценат од 30% је препоручени обухват контролним прегледима (од 

стране педијатара) ради праћења здравственог стања школске деце код којих су 

откривени поремећаји раста и развоја при систематским прегледима као и прегледи пред 

вакцинацију. 

Остварени обим контролних прегледа школске деце на нивоу округа за ученике 

основних школа износи 0,80 са достигнутим обухватом од 37,75%, а за средњошколце 

0,54 прегледа и достигнутим обухватом од 16,20%. Посматрајући остварење по 

општинама Браничевског округа, примећујемо да је највећи обим контролних прегледа 

ученика основне школе остварен у ДЗ Голубац (обим 1,31 и обухват 69,68%), а најмањи 
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обим у ДЗ Велико Градиште (обим 0,42 и обухват 19,62%). Највећи обим контролних 

прегледа ученика у II и IV разреду средње школе остварен је у ДЗ Жагубица (обим 1,02 и 

обухват 30,49%), а најмање у ДЗ Велико Градиште (где није приказано остварење 

планираних прегледа). 

 

Превентивни прегледи школске деце спортиста и деце укључене у школски спорт, 

старости од 6 до 14 година, планирани су на основу реализације из претходне године. 

На територији Браничевског округа ове прегледе обављају специјалисти педијатрије. У 

односу на планирани број прегледа (1801), обим реализације на годишњем нивоу износио 

је 944 прегледа или 52,42%. 

 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА 

 

Здравствена заштита жена сагледавана је на основу оствареног обима услуга по 

једној жени, у вези планирања породице, за време трудноће, после порођаја, и у циљу 

превенције и раног откривања малигних болести као и достигнути обухват планираних 

услуга изражен у процентима за 2021. годину, приказана је у табели бр. 3. 

 

Табела бр.3. Здравствена заштита жена на територији Браничевског округа  

у 2021. години 
 

Жене генеративног доба (од 

15 до 49 година) 

Преглед у вези са 

планирањем породице 
0,01 0,25% 0,65 12,91% 0,01 0,24% 0,62 12,31% 0,24 4,70% 1,30 26,05% 0,14 2,86% 0,70 14,09% 0,51 10,23%

Превентивни преглед 

труднице,први преглед до 

краја првог триместра 

трудноће

0,17 15,53% 1,30 117,39% 0,00 0,00% 0,86 77,78% 0,59 52,78% 0,96 86,54% 0,89 79,89% 0,96 86,03% 0,82 73,97%

Ултразвучни преглед 

труднице у првом триместру 

трудноће

0,17 15,53% 1,30 117,39% 0,00 0,00% 0,86 77,78% 0,59 52,78% 0,96 86,54% 0,89 79,89% 0,96 86,03% 0,82 73,97%

Превентивни преглед 

труднице, први преглед 

труднице

0,11 10,68% 0,26 26,09% 0,02 1,59% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,23 23,08% 0,00 0,00% 0,22 21,62% 0,14 14,43%

Контролни преглед 0,76 16,99% 7,13 160,33% 0,00 0,00% 4,99 112,30% 2,21 49,65% 4,98 112,02% 3,93 88,36% 7,64 171,95% 5,58 125,57%

Ултразвучни преглед 

труднице у другом и трећем 

триместру трудноће

0,11 3,24% 3,60 107,97% 0,04 1,06% 3,09 92,59% 1,85 55,56% 5,64 169,23% 4,46 133,86% 2,78 83,48% 2,79 83,65%

Превентивни преглед након 6 

до 8 недеља од порођаја
0,02 1,94% 1,16 104,35% 0,02 1,59% 0,72 65,08% 0,00 0,00% 0,73 65,38% 0,63 57,14% 0,32 28,38% 0,37 33,68%

Превентивни преглед након 

шест месеци од порођаја
0,03 2,91% 1,18 106,52% 0,00 0,00% 0,19 17,46% 0,39 34,72% 0,73 65,38% 0,37 33,33% 0,30 27,06% 0,32 29,10%

Жене од 15 и више година 
Превентивни гинеколошки 

преглед 
0,06 1,11% 0,57 11,49% 0,04 0,76% 0,46 9,28% 0,35 6,93% 0,42 8,31% 0,26 5,25% 0,41 8,18% 0,34 6,74%

Жене од 25 до 64 година 
Скрининг/рано откривање 

рака грлића материце 
0,23 4,61% 0,50 9,96% 0,00 0,00% 0,62 12,38% 0,00 0,00% 0,77 15,43% 0,14 2,85% 0,19 4,78% 0,25 5,09%

Жене од 25 до 64 година 

Ексфолијативна цитологија 

ткива репродукт. органа жене 

- неаутоматизована припрема 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Индивидуални здравствено-

васпитни рад (скрининг на 

карцином дојке) код жена 50-

0,00 0,00% 0,34 6,86% 0,00 0,00% 0,91 18,11% 0,62 12,45% 0,96 19,28% 0,19 3,77% 0,35 7,08% 0,37 7,43%

Мамографија / Скрининг 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00% #DIV/0! #DIV/0!

Породиља 

Труднице први триместар

Жене од 50 до 69 година

Труднице -други и трећи 

триместар 

 
 

Прегледи везани за планирање породице: 

Прегледи везани за планирање породице се планирају за жене које припадају 

животној доби од 15-49 година, и према реализацији из претходне године, тако да је у 

2021. години за 29693 женa генеративног доба на територији Браничевског округа 

планирано укупно 4096 прегледа ради планирања породице. 

Остварени обим ових услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу 

Браничевског округа износи 0,51 преглед (дакле планирани обухват је био 20% ове 

популације)  и достигнути обухват од 10,23%. Највећи остварени обим је био у ДЗ Мало 

Црниће (обим 1,3 и достигнути обухват 26,05%) док je у ДЗ Велико Градиште  и Жабари 

реализација планираних услуга била најмања (обим 0,01 и достигнути обухват 0,24%). 
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Превентивни прегледи трудница: 

Први преглед трудница се планира једанпут, са обухватом од 90%, и то тако да сви први 

прегледи трудница буду обављени у првом триместру трудноће, тако да је за 1268 

трудница на територији Браничевског округа у 2021. години, планирано 1142 првих 

прегледа трудница. 

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) код првих прегледа 

трудница у првом триместру трудноће на нивоу округа износи 0,82 прегледа са 

достигнутим обухватом од 73,97%; највише у ДЗ Голубац (обим 1,30 и обухват 117,39%), 

а најмање у ДЗ Жабари где ови прегледи нису рађени у првом триместру. 
 

Контролни прегледи трудница су планирани са 4 прегледа у другом и трећем триместру 

и обухватом од 90%, што за Браничевски округ износи 4565 контролних прегледа. 

Поред поменутих прегледа, планирани су и контролни прегледи трудница са високо 

ризичном трудноћом, према индикацијама. 

Остварени обим по осигураном лицу (коришћење) код контролних прегледа 

трудница на нивоу округа износи 5,58 прегледа са достигнутим обухватом од 125,57%; 

при чему је највећи обим у ДЗ Пожаревац (обим 7,64 и обухват 171,95%), а најмањи у ДЗ 

Жабари (где такође ови прегледи нису приказани). 
 

Ултразвучни прегледи у трудноћи: планирано је укупно 4 прегледа, са обухватом од 

90%, с тим што први УЗ преглед треба урадити у првом триместру трудноће, а остала 3 у 

другом и трећем триместру, тако да је за Браничевски округ планирано укупно 4564 УЗ 

прегледа трудница (у првом триместру 1142 прегледа, и у другом и трећем триместру 

3422 УЗ прегледа). 

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) код УЗ прегледа у 

првом триместру на нивоу округа износи 0,82 прегледа са достигнутим обухватом од 

73,97. Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) код УЗ прегледа у 

другом и трећем триместру трудноће, на нивоу округа износи 2,79 прегледа са 

достигнутим обухватом од 83,65%; највише у ДЗ Мало Црниће (обим 5,64 и обухват 

169,23%), а најмање у ДЗ Жабари (обим 0,04 и обухват 1,06%).  
 

Превентивни прегледи жена после порођаја: 

Превентивни прегледи породиља се планирају једанпут након 6 недеља и након 6 

месеци са обухватом од 90%, тако је за Браничевски округ планирано у 2021. години 

укупно 2284 прегледа жена после порођаја (1142 прегледа након 6 до 8 недеља од 

порођаја и 1142 прегледа након 6 месеци од порођаја). 

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) код првих прегледа 

породиља на нивоу округа је 0,37 прегледа са достигнутим обухватом од 33,68%; 

највише у ДЗ Голубац (обим 1,16 и обухват 104,35%), а најмање у ДЗ Кучево (где ови 

прегледи нису евидентиреани); а код поновних прегледа породиља на нивоу округа 

реализација је 0,32 прегледа са достигнутим обухватом од 29,10%, и то највише у ДЗ 

Голубац (обим 1,18 и обухват 106,52%), а најмање у ДЗ Жабари (где ови прегледи нису 

евидентирани). 
 

Превентивни гинеколошки прегледи: 

Превентивни гинеколошки прегледи женама животне доби од 15 и више година су 

планирани са обухватом од 20%, тако је за 70893 жена посматране животне доби на 

територији Браничевског округа планирано у 2021. години 14178 превентивних 

гинеколошких прегледа. 

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код 

превентивних гинеколошких прегледа износи 0,34 прегледа са достигнутим обухватом 
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од 6,74%; највише у ДЗ Голубац (обим 0,57 и обухват 11,49%), а најмање у ДЗ Велико 

Градиште (обим 0,06 и обухват 1,11%). 
 

Скрининг/рано откривање рака грлића материце: 

У 2021. години прегледи на скрининг рака грлића материце су планирани женама 

животне доби од 25 до 64 година (45953), са обухватом од 20% у домовима здравља који 

немају организовани скрининг, а у Дому здравља Пожаревац који спроводи организовани 

скрининг на рак грлића материце планиран је обухват од 25%; што за територију 

Браничевског округа износи укупно 10301 прегледа на рано откривање рака грлића 

материце (за ДЗ Пожаревац 5553 и за остале ДЗ 4748 прегледа). 

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) код скринига/рано 

откривање рака грлића материце у ДЗ Пожаревац, који спроводи организовани скрининг, 

износи 0,19 прегледа са достигнутим обухватом од 4,78%; док остварени обим 

поменутих прегледа на нивоу Браничевског округа износи 0,25 са достигнутим 

обухватом од 5,09%. 

 

Индивидуални здравствено васпитни рад (Скрининг на карцином дојке) и Мамографија: 

У циљу раног откривања рака дојке женама које припадају животној доби од 50 до 

69 година планиран је индивидуални здравствено васпитни рад што за Браничевски 

округ износи укупно 6664 посета ради овог здравственог проблема. ДЗ Пожаревац 

спроводи организовани скрининг на рак дојке заједно са Општом болницом Пожаревац и 

у ове две установе су планиране мамографије са обухватом од 37,5%.  

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код 

индивидуалног здравствено васпитног рада на рано откривање рака дојке износи 0,37 са 

достигнутим обухватом од 7,43%. Остварени обим мамографских прегледа на рано 

откривање рака дојке у ДЗ Пожаревац, који спроводи организовани скрининг на 

примарном нивоу здравствене заштите износи 0,35 прегледа и обухват од 7,08%. 
 

 

 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА И ЦЕНТАР ЗА 

ПРЕВЕНТИВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ ОДРАСЛИХ 
 

Здравствена заштита одраслог становништва сагледавана је на основу оствареног 

обима превентивних (систематских) прегледа по једном одраслом кориснику у две 

старосне категорије: одрасли од 19 до 34 године и одрасли од 35 и више година, 

скрининг/рано откривање депресије за лица са 19 и више година, скрининг/рано 

откривање дијабетеса типа 2 за лица са 45 и више година, скрининг/рано откривање 

кардиоваскуларног ризика за мушкарце од 35 до 69 година и жене од 45 до 69 година и 

остварених прегледа на рано откривање рака дебелог црева одраслих од 50 до 74 година, 

као и достигнутог обухвата планираних услуга израженог у процентима за 2021. годину, 

приказана је у табели бр. 4. 
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Табела бр. 4. Здравствена заштита одраслог становништва на територији 

Браничевског округа у 2021. години 
 

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Одрасло становништво (од 

19 до 34 година) 
Превентивни преглед  0,27 5,47% 0,13 2,54% 0,01 0,26% 0,00 0,00% 0,07 1,37% 0,02 0,33% 0,04 0,71% 0,06 1,21% 0,07 1,45%

Одрасло становништво (од 

35 и више година) 
Превентивни преглед  0,16 3,23% 0,03 0,52% 0,01 0,22% 0,03 0,53% 0,06 1,20% 0,01 0,25% 0,04 0,72% 0,10 2,00% 0,07 1,48%

старији од 19 година
Скрининг/рано откривање 

депресије
0,00 0,00% 0,04 0,22% 0,02 0,09% 0,10 0,51% 0,05 0,25% 0,06 0,31% 0,03 0,17% 0,27 1,34% 0,14 0,70%

Одрасло становништво (од 

45 и више година) 

Скрининг/рано откривање 

дијабетеса типа 2
0,03 0,52% 0,01 0,14% 0,00 0,07% 0,02 0,38% 0,04 0,78% 0,00 0,08% 0,02 0,38% 0,08 1,66% 0,05 0,91%

Одрасло становништво 

(мушкарци 35-69 год.)

Скрининг/рано откривање 

кардиоваскуларног ризика
0,07 1,36% 0,01 0,18% 0,00 0,06% 0,00 0,00% 0,02 0,35% 0,00 0,05% 0,05 0,94% 0,04 0,89% 0,04 0,73%

Одрасло становништво 

(жене 45-69 год.)

Скрининг/рано откривање 

кардиоваскуларног ризика
0,06 1,12% 0,01 0,24% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,03 0,61% 0,00 0,07% 0,00 0,07% 0,10 1,92% 0,05 1,06%

Одрасло становништво (од 

50 до 74 година) 

Скрининг/рано откривање 

рака дебелог црева
0,07 1,33% 0,01 0,11% 0,02 0,42% 0,00 0,05% 0,05 0,97% 0,00 0,09% 0,00 0,02% 0,14 2,70% 0,07 1,36%

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Популациона

група
Услуге

БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГЖАГУБИЦА КУЧЕВОГОЛУБАЦ ЖАБАРИ ПОЖАРЕВАЦМАЛО ЦРНИЋЕ ПЕТРОВАЦ

 
 

Превентивни (систематски) прегледи одраслог становништва од 19 до 34 година: 

Превентивни прегледи одраслог становништва од 19 до 34 године планирани су у 

2021. години са обухватом од 20%, што за територију Браничевског округа  за 24980 

осигураника износи 4997 прегледа. 

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код 

превентивних прегледа одраслих од 19 до 34 године у 2021. години, је веома мали и 

износи 0,07 прегледa са достигнутим обухватом од 1,45%. 
 

Превентивни (систематски) прегледи одраслог становништва од 35 и више година: 

Превентивни прегледи одраслих од 35 и више година планирани су у 2021. години 

са обухватом од 20%, што за 99259 осигураника са територије Браничевског округа 

износи 19851 прегледа.  

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код 

превентивних прегледа одраслих од 35 и више година у 2021. години, је такође веома 

мали и износи 0,07 прегледа са достигнутим обухватом од 1,48%. 
 

Скрининг/рано откривање депресије код лица старијих од 19 година: 

Скриниг/рано откривање депресије за лица старија од 19 година, планиран је у 

2021. години са обухватом од 8%, што за територију Браничевског округа износи 6413 

прегледа. 

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код 

скрининга на депресију лица старијих од 19 година износи 0,14 прегледа са достигнутим 

обухватом од 0.70%.  

 

Скрининг/рано откривање дијабетеса типа 2 код одраслих од 45 и више година: 

Скриниг/рано откривање дијабетеса типа 2 за лица старија од 45 година, планиран 

је у 2021. години са обухватом од 20%, што за територију Браничевског округа износи 

17012 прегледа. 

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код 

скрининга на дијабетес типа 2, лица старијих од 45 година, износи 0,05 прегледа са 

достигнутим обухватом од 0,91%.  
 

Скрининг/рано откривање кардиоваскуларног ризика код одраслих (мушкарци од 35 до 69 

година и жене од 45 до 69 година): 



 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ 

Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац 

Web: www.zzjzpo.rs, e- mail: zavodpo0311@mts.rs 

Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 

 

                                                                                                                             

 
10 

Скриниг/рано откривање кардиоваскуларног ризика за одрасло становништво 

(мушкарци од 35-69 година и жене од 45-69 година), планиран је у 2021. години са 

обухватом од 20%, што за територију Браничевског округа износи укупно 12518 

прегледа. 

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код 

скрининга на кардиоваскуларни ризик, одраслих мушкараца од 35 до 69 година износи 

0,04 са достигнутим обухватом од 0,73%, и жена од 45 до 69 година, износи 0,05 

прегледа са достигнутим обухватом од 1,06%.  
 

Скрининг/рано откривање рака дебелог црева код одраслог становништва од 50 до 74 

година: 

Скриниг/рано откривање рака дебелог црева за одрасле мушкарце и жене од 50 до 

74 године, планиран је у 2021. години са обухватом од 20%, што за територију 

Браничевског округа износи укупно 11488 прегледа. 

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код 

скрининга на рак дебелог црева, одраслих мушкараца и жена од 50 до 74 година, износи 

0,07 прегледа са достигнутим обухватом од 1,36%.  

 

ПОЛИВАЛЕНТНА ПАТРОНАЖНА СЛУЖБА 
 

Рад службе поливалентне патронаже, односно остварене услуге (посете) 

сагледаван је на основу оствареног обима патронажних посета новорођенчету и 

породиљи и остварених посетa патронажне сестре породици (одојчету, трудници и 

трудници са високоризичном трудноћом, малом детету у другој и четвртој години 

живота, одраслима са 65 и више година, оболелом лицу и особи са инвалидитетом), као и 

достигнутог обухвата планираних услуга израженог у процентима за 2021. годину, 

приказана је у табели бр. 5. 
 

Табела бр.5. Рад службе поливалентне патронаже на територији Браничевског округа у 

2021. години 
 

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

 Новорођенче (први месец) 
Посета патронажне сестре 

новорођенчету и породиљи
5,47 98,45% 9,49 170,87% 5,40 97,14% 5,50 99,05% 4,95 89,17% 4,51 81,15% 5,69 102,43% 5,06 91,15% 5,36 96,48%

Одојче (од 2. месеца до краја 

1 године)
0,96 86,41% 1,21 108,70% 0,83 74,60% 0,88 79,37% 0,99 88,89% 0,17 15,38% 0,99 89,42% 0,93 83,97% 0,92 82,65%

Одојче (од 2. месеца до краја 

1 године)
1,09 103,88% 1,24 117,39% 0,75 71,43% 0,82 77,78% 0,94 88,89% 0,00 0,00% 1,04 98,41% 0,72 68,53% 0,81 76,58%

Труднице Труднице 0,92 82,52% 0,87 78,26% 0,79 71,43% 0,86 77,78% 0,99 88,89% 0,43 38,46% 1,03 92,59% 0,93 83,82% 0,91 82,33%

Труднице високоризична 

трудноћа 

Труднице високо ризична 

трудноца
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Друга година живота Друга година живота 1,09 98,06% 0,94 84,78% 1,09 98,41% 0,92 82,54% 0,99 88,89% 0,15 13,46% 1,05 94,18% 1,14 102,94% 1,05 94,87%

Четврта година живота Четврта година живота 0,77 69,61% 1,14 102,22% 1,03 92,42% 0,71 64,00% 0,99 89,33% 0,12 11,11% 1,03 92,97% 1,04 93,21% 0,96 86,16%

Одрасло становништво (од 

65 и више година) 

Одрасло становништво (од 65 

и више година) 
0,32 6,48% 0,61 12,28% 0,53 10,70% 0,99 19,87% 0,95 19,08% 0,01 0,27% 0,49 9,84% 0,70 14,01% 0,61 12,28%

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Популациона

група
Услуге

БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГ

Одојче (од 2. месеца до 

краја 1. године) 

ЖАГУБИЦА КУЧЕВОГОЛУБАЦ ЖАБАРИ ПОЖАРЕВАЦМАЛО ЦРНИЋЕ ПЕТРОВАЦ

 
 

Посете патронажне сестре новорођенчету и породиљи: 

У 2021. години планирано је укупно по пет узастопних посета, и то по једна прва 

и по четири поновне посете бабињари и новорођенчету са обухватом од 90%, тако да је 

за 1268 новорођенчeтa и породиља у Браничевском округу планирано по 5078 посета. 
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Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код 

патронажних посета новорођенчету и породиљи је 5,36 посета са достигнутим обухватом 

од 96,48%.  
 

 

Посете патронажне сестре одојчету: 

У 2021. години планиране су по две посете свим одојчадима, и то једна прва и 

једна поновна са обухватом од 90%, и још по две посете за одојче са ризиком, што за 

Браничевски округ износи укупно 2410 патронажних посета (првих 1142 и поновних 

1268). 

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код 

првих патронажних посета одојчету је 0,92 посете са достигнутим обухватом од 82,65%. 

Код поновних патронажних посета одојчету остварени обим на нивоу округа износи 0,81 

посета са достигнутим обухватом од 76,58%. 
 

Посете патронажне сестре трудници: 

У 2021. години планиране су по једна патронажна посета свим трудницама са 

обухватом од 90%, што за Браничевски округ износи 1142 посете, док су трудницама са 

високоризичном трудноћом планиране поновне посете према индикацијама (тако да 

труднице са високоризичном трудноћом добију најмање по 2 патронажне посете).  

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код 

патронажних посета трудницама износи 0,91 посета са достигнутим обухватом од 

82,33%. Посете патронажне сестре трудницама са високоризичном трудноћом остварене 

су на нивоу Браничевског округа према индикацијама. 
 

Посете патронажне сестре малом и предшколском детету у 2. и 4. години живота: 

Малом детету у другој и четвртој години живота планиране су по једна 

патронажна посета као прве, са обухватом од 90%, што за територију Браничевског 

округа износи 1142 посета у другој и 1153 посете у четвртој години живота.  

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код 

патронажних посета малом детету у другој години живота је 1,05 посета са достигнутим 

обухватом од 94,87%. Патронажне посете малом детету у четвртој години живота 

остварене су на нивоу Браничевског округа у обиму од 0,96 посета са достигнутим 

обухватом од 86,16%.  
 

Посете патронажне сестре одраслом становништву са 65 и више година живота: 

У 2021. години планирана је по једна патронажна посета, као прва, одраслим 

лицима са 65 и више година са обухватом од 20%, што за Браничевски округ износи 

укупно 8147 посета.  

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код 

патронажних посета одраслим особама са 65 и више година је 0,61 посета са достигнутим 

обухватом од 12,28%. 

 

Посете патронажне сестре оболелом лицу и особи са инвалидитетом: 

У 2021. години планирано је за територију Браничевског округа укупно 7965 

патронажних посета оболелом лицу и 121 патронажна посета особама са инвалидитетом. 

Извршење плана рада говори да је на територији Браничевског округа било 

74,54% патронажних посета по упуту лекара оболелим лицима, док је план посета 

инвалидним лицима остварен са 100% планираних услуга. 
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СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 

Рад службе стоматолошке здравствене заштите, односно остварене услуге 

сагледаван је на основу оствареног обима превентивних, стоматолошких и систематских 

прегледа, уклањањa наслага, локалне апликација флуорида и заливање фисура, као и 

достигнутог обухвата планираних услуга израженог у процентима за 2021. годину, 

приказан је у табели бр. 6. 

 

Табела бр.6. Стоматолошка здравствена заштита на територији Браничевског округа 

у 2021. години 

 

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Друга година живота/ шеста 

(пред полазак у школу) / 

осма 

/девета/десета/једанаеста/тр

инаеста/четрнаеста/15/16/17

/18/19/

Стоматолошки преглед 0,84 83,77% 1,30 130,00% 0,50 50,46% 0,57 56,62% 0,52 51,99% 0,40 40,04% 1,06 105,77% 0,39 38,73% 0,56 56,43%

Трећа година/ /седма година 

живота /дванаеста

Систематски стоматолошки 

преглед са обрадом података
0,63 62,89% 0,77 76,60% 0,54 54,40% 1,12 111,90% 0,62 62,45% 0,62 62,35% 0,92 91,54% 0,43 42,78% 0,60 59,51%

Од треће до деветнаесте Уклањање наслага 0,66 65,99% 1,00 99,75% 0,13 13,48% 0,89 89,11% 0,03 2,60% 0,07 6,78% 0,57 57,37% 0,16 15,57% 0,31 30,67%

Трећа/четврта/пета/шеста 

(пред полазак у школу)/

Локална апликација 

флуорида средње 
0,49 48,82% 1,03 102,68% 0,85 85,11% 1,15 115,07% 0,33 32,67% 0,19 18,75% 1,31 131,46% 1,09 109,28% 0,98 97,68%

Једанпут по протоколу код 

деце и адолесцената

Заливање фисура код сталних 

молара
0,27 27,32% 1,05 104,76% 0,12 12,04% 1,17 116,89% 0,35 34,81% 0,05 5,06% 0,48 48,48% 0,67 67,37% 0,56 55,95%

Седма/осма/девета/десета/је

данаеста/дванаеста/тринаест

а

Апликација флуорида према 

процени ризика од настанка 

каријеса (средње 

0,59 58,63% 0,43 42,97% 0,00 0,20% 0,36 35,81% 0,03 3,49% 0,00 0,00% 0,00 0,34% 0,03 3,12% 0,10 10,48%

Од 20 до навршене 26 

године живота
Стоматолошки преглед 

Стоматолошки преглед 0,05 2,91% 0,04 2,17% 0,16 9,52% 0,29 17,46% 0,44 26,39% 0,06 3,85% 0,12 7,41% 0,31 18,53% 0,24 14,35%

Уклањање наслага 0,03 2,91% 0,02 2,17% 0,10 9,52% 0,17 17,46% 0,26 26,39% 0,04 3,85% 0,07 7,41% 0,19 18,53% 0,14 14,35%

Стоматолошки преглед 0,06 3,88% 0,25 15,22% 0,11 6,35% 0,61 36,51% 0,51 30,56% 0,03 1,92% 0,26 15,34% 0,31 18,53% 0,28 17,03%

Уклањање наслага 0,04 3,88% 0,15 15,22% 0,06 6,35% 0,37 36,51% 0,31 30,56% 0,02 1,92% 0,15 15,34% 0,19 18,53% 0,17 17,03%

Стоматолошки преглед 0,31 20,39% 1,00 65,22% 0,17 11,11% 0,51 33,33% 0,32 20,83% 0,09 5,77% 0,24 15,87% 0,36 23,24% 0,35 22,48%

Уклањање наслага 0,20 20,39% 0,65 65,22% 0,11 11,11% 0,33 33,33% 0,21 20,83% 0,06 5,77% 0,16 15,87% 0,23 23,24% 0,22 22,48%

ПЕТРОВАЦКУЧЕВОГОЛУБАЦ ЖАБАРИ ПОЖАРЕВАЦМАЛО ЦРНИЋЕ БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГЖАГУБИЦА

Труднице (Други и трећи 

триместар)

Породиље

Труднице (Први триместар)

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Популациона

група
Услуге

 
 

Укупан број остварених превентивних услуга у оквиру службе стоматолошке 

здравствене заштите на територији Браничевског округа у 2021. години износи 28303 

услуга, што представља остварени обим 1,11 услуга по осигураном лицу (коришћење) 

(25479 деце, трудница и породиља) на нивоу округа. 

 

Превентивни прегледи одојчади: 

У 2021. години планирани су превентивни прегледи одојчади са обухватом од 

60%, што за 1268 одојчади на територији Браничевског округа износи укупно 761 

превентивни преглед. 

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код 

превентивних прегледа одојчади износи 0,30 прегледа са достигнутим обухватом од 

30,36%.  

 

Стоматолошки прегледи предшколске и школске деце: 

У 2021. години планирани су стоматолошки прегледи деце у 2., 4. и 5. години са 

обухватом од 60%, деце у 6/7 години, односно пред полазак у школу са обухватом од 

100%, ученика у II, III, IV, VI, VII и VIII разреду ОШ са обухватом од 95% и ученика у I, 

II, III и IV разреду СШ са обухватом од 60%, што за територију Браничевског округа 

износи 13973 стоматолошких  прегледа.  
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Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код 

стоматолошких прегледа предшколске и школске деце износи 0,56 прегледа са 

достигнутим обухватом од 56,43%; највише у ДЗ Голубац (обим 1,3 и обухват 130%), а 

најмање у ДЗ Пожаревац (обим 0,39 и обухват 38,73%). 

 

 

Систематски стоматолошки прегледи предшколске и школске деце: 

У 2021. години планирани су систематски стоматолошки прегледи деце у 3. 

години са обухватом од 60%, ученика I разреда основне школе са обухватом 100% и 

ученика VI разреда основне школе са обухватом од 95%, што за територију Браничевског 

округа износи укупно 3328 прегледа. 

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код 

систематских стоматолошких прегледа предшколске и школске деце износи 0,60 

прегледа са достигнутим обухватом од 59,51%; највише у ДЗ Жагубица (обим 1,12 и 

обухват 111,90%), а најмање у ДЗ Пожаревац (обим 0,43 и обухват 42,78%).  

 

Уклањање наслага: 

У 2021. години планирано је уклањање наслага код: деце у 3. години са обухватом 

од 30% од систематски прегледаних, 4. и 5. години са обухватом од 50% од броја 

стоматолошких прегледа, у 6/7. години (пред полазак у школу), ученика од I-VIII разреда 

основне школе, ученика од I-IV разреда средње школе са обухватом од 80% од броја 

прегледа, што за територију Браничевског округа износи укупно 11378 услуга. 

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) за уклањање наслага код 

предшколске и школске деце износи 0,31услуга и 30,67% обухвата, највише у ДЗ 

Голубац (обим услуга 1, обухват 99.75%), а најмање у ДЗ Кучево (обим 0,03, обухват 

2,6%). 

 

Локална апликација флуорида средње концентрације: 

У 2021. години планирано је апликација флуорида код деце у 3. години са 

обухватом од 30% од систематски прегледаних, 4. и 5. години са обухватом од 50% од 

броја стоматолошких прегледа, у 6/7. години (пред полазак у школу) са обухватом од 

80% прегледаних, што за територију Браничевског округа износи укупно 2013 услуга. 

Апликација флуорида према процени ризика од настанка каријеса планирана је 

ученицима од I-VI разреда основне школе са обухватом од 80% од броја систематских и 

стоматолошких прегледа и тај број за Браничевски округ износи 6669. 

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) за локалну апликацију 

флуорида предшколској деци укупно за ниво округа износио је 0,98, обухват 97,68%., а 

код школске деце 0,10 услуга, обухват 10,48%.  

 

Заливање фисура код сталних молара: 

У 2021. години планирано је заливање фисура код сталних молара деци у 6/7. 

години (пред полазак у школу), ученицима у I и II разреду основне школе са обухватом 

од 80% од броја прегледаних, што за територију Браничевског округа износи 3031 

услугу.  

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код 

заливања фисура износи 0,56 услуга са достигнутим обухватом од 55,95%; највише у ДЗ 

Жагубица (обим 1,17 и обухват 116,89%), а најмање у ДЗ Мало Црниће (обим 0,05 и 

обухват 5,06%). 
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Стоматолошки прегледи трудница: 

У 2021. години планирани су по 2 стоматолошка прегледа у трудноћи, и то први у 

првом триместру и други у другом и трећем триместру трудноће са обухватом од 60%, 

што за Браничевски округ износи укупно 1218 прегледа (првих 609 и поновних 609 

прегледа). 

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код 

стоматолошких прегледа у првом триместру трудноће износи 0,14 прегледа са 

достигнутим обухватом од 14,35%, а у другом и трећем триместру трудноће износи 0,28 

стоматолошких прегледа са достигнутим обухватом од 17,03%. Највећи обухват 

трудница овим прегледима је имао ДЗ Жагубица (36,51%), а најмањи ДЗ Мало Црниће 

(1,92%). 

Уклањање наслага код трудница је рађено такође у малом обиму, и у првом као и 

другом и трећем триместу трудноће 0,17 и обухвату од 17,03% на нивоу Браничевског 

округа. 
 

Стоматолошки прегледи породиља: 

У 2021. години планирани су стоматолошки прегледи породиља са обухватом од 

60%, што за Браничевски округ износи укупно 825 прегледа и уклањање наслага 660. 

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код 

стоматолошких прегледа породиља износи 0,35 прегледа са достигнутим обухватом од 

22,48%, а код уклањања наслага 0,22 са достигнутим обухватом од 22,48%. Највећи 

обухват породиља овим прегледима је имао ДЗ Голубац (65,22%), а најмањи ДЗ Мало 

Црниће (5,77%). 

 

ОБУХВАТ ОБАВЕЗНОМ ИМУНИЗАЦИЈОМ 

 

Остварене услуге у области обавезне имунизације сагледаване су на основу 

оствареног обима вакцинације новорођенчади, одојчади, мале деце у другој и шестој 

години живота, ученика у 12. и 14./15. години живота, као и достигнутог обухвата 

планираних услуга израженог у процентима за 2021. годину, приказане су у табели бр. 7. 

 

Табела бр.7. Обухват обавезном имунизацијом на територији Браничевског округа 2021. 

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Остварени обим 

услуга по 

осигураном лицу

Достигнути 

обухват

Вакцинација против 

туберкулозе (БЦГ) 
0,96 96,12% 0,74 73,91% 0,98 98,41% 0,90 90,48% 1,04 104,17% 0,58 57,69% 0,84 83,60% 0,92 91,76% 0,90 89,83%

Прва доза вакцине против 

хепатитиса Б (ХБ)+ 

имуноглобулин код 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Вакцинација против 

дифтерије, тетануса и великог 
3,03 100,97% 3,07 102,17% 2,14 71,43% 2,57 85,71% 3,08 102,78% 2,42 80,77% 2,67 88,89% 2,40 80,00% 2,55 85,02%

Вакцинација против дечије 

парализе (ОРВ) или (ИПВ - 
3,03 100,97% 3,07 102,17% 2,14 71,43% 2,57 85,71% 3,08 102,78% 2,42 80,77% 2,67 88,89% 2,40 80,00% 2,55 85,02%

Вакцинација против 

хепатитиса Б (ХБ) 
2,91 97,09% 3,20 106,52% 2,05 68,25% 2,57 85,71% 3,08 102,78% 2,42 80,77% 2,52 84,13% 2,36 78,82% 2,50 83,36%

Вакцинација против 

хемофилуса инфлуенце (Хиб) 
2,71 90,29% 3,07 102,17% 2,19 73,02% 2,62 87,30% 3,00 100,00% 2,48 82,69% 2,81 93,65% 2,68 89,26% 2,70 89,91%

Вакцинација против 

стрептококуса пнеумоније
3,03 100,97% 3,07 102,17% 2,14 71,43% 2,57 85,71% 3,08 102,78% 2,42 80,77% 2,60 86,77% 2,39 79,56% 2,53 84,46%

Прва ревакцинација против 

дифтерије тетануса и великог 
0,87 87,38% 1,04 104,35% 0,68 68,25% 0,86 85,71% 1,01 101,39% 0,94 94,23% 0,97 97,35% 0,70 69,85% 0,80 80,13%

Прва ревакцинација против 

дечије парализе (ОПВ) 
0,87 87,38% 1,04 104,35% 0,68 68,25% 0,86 85,71% 1,01 101,39% 0,94 94,23% 0,97 97,35% 0,70 69,85% 0,80 80,13%

Вакцинација против малих 

богиња, заушака и црвенке 
0,92 92,23% 0,98 97,83% 0,71 71,43% 0,83 82,54% 0,83 83,33% 0,69 69,23% 0,94 93,65% 0,74 73,68% 0,80 79,73%

Ревакцинација против 

стрептококуса пнеумоније
0,87 87,38% 1,04 104,35% 0,68 68,25% 0,86 85,71% 1,01 101,39% 0,94 94,23% 0,95 94,71% 0,67 66,91% 0,78 78,15%

Ревакцинација против малих 

богиња, заушака и црвенке 
0,85 84,92% 2,00 200,00% 0,79 79,45% 0,83 82,93% 0,71 70,65% 1,08 107,84% 0,89 89,00% 0,79 79,04% 0,84 84,32%

Друга ревакцинација против 

дифтерије и тетануса (ДТ) 
0,85 84,92% 1,96 196,00% 0,79 79,45% 0,83 82,93% 0,71 70,65% 1,14 113,73% 0,89 89,00% 0,92 91,99% 0,91 90,90%

Друга ревакцинација против 

дечије парализе (ОПВ) 
0,75 75,40% 2,00 200,00% 0,79 79,45% 0,85 85,37% 0,70 69,57% 1,00 100,00% 0,89 89,00% 0,92 91,99% 0,90 89,59%

12 година 
Вакцинација против 

хепатитиса Б само за децу 
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Трећа ревакцинација против 

тетануса и дифтерије (дТ) 
0,91 90,91% 0,71 70,91% 1,07 106,78% 0,85 84,71% 1,00 100,00% 0,99 98,68% 1,00 99,57% 0,92 91,81% 0,93 93,28%

Трећа ревакцинација против 

дечије парализе (ОПВ) 
0,00 0,00% 0,00 0,00% 1,07 106,78% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,46 46,05% 0,04 3,90% 0,49 49,43% 0,32 31,56%

ГОЛУБАЦ ЖАБАРИ ПОЖАРЕВАЦМАЛО ЦРНИЋЕ ПЕТРОВАЦКУЧЕВОЖАГУБИЦА БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Друга година живота 

Популациона

група
Услуге

14/15 година (VIII разред 

основне школе) 

Новорођенче (први месец) 

Шеста/седма година живота 

(пред полазак у школу) 

Одојче (од 2. месеца до 

краја 1. године) 
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Новорођенче (први месец): 

Планирана је БЦГ вакцинација новорођеној деци са обухватом од 100%, што за 

територију Браничевског округа износи 1268 вакцинација против туберкулозе.  

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код 

обавезне имунизације новорођенчета БСГ вакцином је 0,90 са достигнутим обухватом од 

89,83%; највише у ДЗ Кучево (обим 1,04 и обухват 104,17%), а најмање у ДЗ Мало 

Црниће (обим 0,58 и обухват 57,69%). 

 

Одојче (од 2. месеца до краја 1. године): 

Планиране су по 3 дозе ДТП и ОПВ вакцине, 3 дозе вакцине против хепатитис Б 

(ХБ) и 3 дозе вакцине против хемофилуса инфлуеце (Хиб) са обухватом од 100%, што за 

1268 одојчади на територији Браничевског округа износи по 3648 доза поменутих 

вакцина. 

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код 

обавезне имунизације одојчета ДТП вакцином је 2,55 са обухватом од 85,02%; као и код 

имунизације ОПВ чији остварени обим на нивоу округа такође износи 2,55 са 

достигнутим обухватом од 85,02%. Остварени обим на нивоу округа код вакцинације 

против хепатитиса Б износи 2,50 са достигнутим обухватом од 83,36% и остварени обим 

имунизације против хемофилуса инфлуенце (Хиб) за округ износи 2,70 са достигнутим 

обухватом од 89,91%. Обим услуга код вакцинације против стрептококуса пнеумоније 

износи 2,53 са достигнутим обухватом од 84,46%. 

 

Друга година живота: 

Планиране су прва ревакцинација ДТП и ОПВ и стрптококуса пнеумоније, као и 

вакцинација ММР са обухватом од 100%, што за Браничевски округ износи по 1238 доза 

наведених вакцина. 

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код 

прве ревакцинације ДТП вакцином у другој години износи 0,80 са достигнутим 

обухватом од 80,13%; највише у ДЗ Голубац  (обим 1,04 и обухват 104,35%), а најмање у 

ДЗ Жабари (обим 0,68 и обухват 68,25%). 

Код прве ревакцинације ОПВ вакцином остварени обим вакцинације по 

осигураном лицу на нивоу округа износи такође 0,80 са достигнутим обухватом од 

80,13%. 

Вакцинација против малих богиња, заушака и црвенке (ММР) реализована је на 

нивоу округа у обиму од 0,80 са достигнутим обухватом од 79,73% и то највише у ДЗ 

Голубац (обим 0,98 и обухват 97,83%), а најмање у ДЗ Мало Црниће (обим 0,69 и обухват 

69,23%). 

 

Шеста/Седма година (пред полазак у школу): 

Планиране су ревакцинација против малих богиња, заушака и црвенке (ММР), 

друга ревакцинација против дифтерије и тетануса (ДТ), као и друга ревакцинација 

против дечије парализе (ОПВ) са обухватом 100%, што за Браничевски округ износи по 

1318 доза наведених вакцина. 

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) код прве ревакцинације 

ММР вакцином на нивоу округа износи 0,84 са достигнутим обухватом од 84,32% при 

чему је највише у ДЗ Мало Црниће (обим 1,08 и обухват 107,84%), а најмање у ДЗ 

Кучево (обим 0,71 и обухват 70,65%). Остврени обим по осигураном лицу на нивоу 

округа друге ревакцинације против дифтерије и тетануса (ДТ) износи 0,91 са 

достигнутим обухватом од 90,90%; највише у ДЗ Мало Црниће (обим 1,14 и обухват 

113,73%), а најмање у ДЗ Кучево (обим 0,71 и обухват 70,65%). Остварени обим по 
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осигураном лицу на нивоу посматраног округа друге ревакцинације против дечије 

парализе (ОПВ) износи 0,90, а обухват 89,59%. 

 

Четрнаеста/Петнаеста година живота (VIII разред основне школе): 

Планирана је трећа ревакцинација против дечије парализе (ОПВ) и трећа 

ревакцинација против тетануса и дифтерије (ДТ) са по једном дозом и обухватом од 

100%, што за територију Браничевског округа износи по 1429 доза поменутих вакцина. 

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код 

треће ревакцинације против тетануса и дифтерије (ДТ) и код треће ревакцинације ОПВ 

вакцином деце у 14/15 години износи 0,32 са достигнутим обухватом 31,56%; и то 

највише у ДЗ Жабари (обим 1,07 и обухват 106,78%), а најмање у ДЗ Петровац на Млави 

(обим 0,04 и обухват 3,90%).  

 

 

ОБАВЕЗНА ИМУНИЗАЦИЈА, ИМУНОПРОФИЛАКСА И ХЕМИОПРОФИЛАКСА 

У 2021. ГОДИНИ 

 

У оквиру обавезне имунизације на територији Браничевског округа у току 2021. 

године, посматран је план и реализација услуга из области имунизације по експозицији, 

имунизација по клиничким и епидемиолошким индикацијама и имунопрофилакса. 

 

Имунизација по експозицији 

У 2021. години на нивоу примарне здравствене заштите Браничевског округа дато 

је укупно 11344 доза. У оквиру приказаног укупног броја аплицираних доза, против 

тетануса (ТТ вакцина) дато је 8839 или 101,9% од планираног броја и хуманог тетанусног 

имуноглобулина (ХТИГ) аплицирано је 2505 доза или 84,8%. 

 

Имунизација по клиничким и епидемиолошким индикацијама 

У 2021. години на нивоу примарне здравствене заштите Браничевског округа дато 

је укупно 7119 доза или 92,2% од планираних вредности. У оквиру приказаног броја 

аплицираних доза, против грипа дато је 7116 доза или 92, 1% у односу на план, против 

хемофилуса инфлуенце дата је 1 доза и против менингококног менингитиса 2 вакцине. 

 

Имунопрофилакса 

У оквиру имунопрофилаксе, хумани имуноглобулин против хепатитиса Б (ХБИГ), 

у 2021. години на нивоу примарне здравствене заштите Браничевског округа, није 

апликован. 

 

 

ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ У СЛУЧАЈУ БОЛЕСТИ И ПОВРЕДА ПО 

ДЕЛАТНОСТИМА У УСТАНОВАМА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У 

2021. ГОДИНИ 

 

У оквиру куративне здравствене заштите, услуге специјалистичко – 

консултативних служби се од 2012. године, приказују на секундарном нивоу 

здравствене заштите, тако да су поменуте услуге остале на примарном нивоу само у 

појединим домовима здравља. У току даље анализе рада специјалистичко – 

консултативних служби биће наведени домови здравља који у својој 

организационој структури имају поменуту службу, а то су ДЗ Велико Градиште и ДЗ 

Кучево.  
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

 

На територији Браничевског округа у служби здравствене заштите деце 

предшколског узраста у 2021. години, реализовано је укупно 60354 прегледа лекара са 

процентом реализације од 96,20% у односу на планирани број прегледа, што представља 

остварени обим од 6,6 прегледа по осигураном лицу на нивоу округа.  

Првих прегледа, на нивоу округа, остварено је 34143, што представља индекс 

реализације од 62,09% у односу на планиране вредности и удео првих прегледа износи 

56,6% у укупном броју остварених прегледа. 

Дијагностичко терапијских услуга на нивоу округа реализовано је укупно 9294, 

што представња индекс реализације од 77,01% у односу на план, а остварени обим 

поменутих услуга по осигураном лицу на нивоу округа износи 1,02 услуге.  

 

РАЗВОЈНО САВЕТОВАЛИШТЕ 

 

Развојно саветовалиште као организациону јединицу и рад здравствених 

сарадника (психолога и дефектолога) у њему, на нивоу Браничевског округа приказао је 

ДЗ Петровац на Млави (логопед) ДЗ Пожаревац (психолог и логопед). 

Укупан број реализованих услуга здравствених сарадника у оквиру поменутог 

саветовалишта на нивоу округа износи 7587 услуга (психолога 593 и дефектолога 5934) 

услуга), што представља остварени обим од 0,07 код психолога, односно 0,65 услуга по 

осигураном лицу кад је у питању дефектолог. 

 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

 

На територији Браничевског округа у служби здравствене заштите деце школског 

узраста у 2021. години реализовано је укупно 64635 прегледа лекара, са процентом 

реализације од 83,57% у односу на планирани број прегледа. Остварени обим услуга по 

осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код прегледа лекара је 3,9 прегледа. 

 Првих прегледа остварено је 36174, што представља индекс реализације од 

51,83% у односу на планиране вредности и удео првих прегледа износи 56% у укупном 

броју остварених прегледа. 

Дијагностичко терапијских услуга на нивоу округа реализовано је укупно 8980, 

што представња индекс реализације од 74,05% у односу на план, а остварени обим 

поменутих услуга по осигураном лицу на нивоу округа износи 0,55 услуга.  

 

САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА МЛАДЕ 

 

Саветовалиште за младе као организациону јединицу и рад лекара (гинеколога и 

педијатра) и здравствених сарадника (психолога и социјалног радника) у њему, на нивоу 

Браничевског округа приказао је само ДЗ Петровац на Млави и ДЗ Пожаревац. Рад 

социјалног радника је приказан само услугама здравственог васпитања, јер у шифарнику 

услуга за примарни ниво здравствене заштите не постоје друге услуге које овај профил 

сарадника пружа. Здравствено васпитни рад у оквиру саветовалишта за младе остварен је 

са 456 индивидуалних здравствственоваспитних услуга што представља 115.15% 

планираних услуга са оствареним обимом од 0,0 услуга по осигураном лицу, као и 168 

групних здравственоваспитних услуга (53,00% у односу на план) што представља 0,0 

услуга по осигураном лицу. Укупан број реализованих услуга индивидуалног 

здравствено васпитног рада износи 404 или 95,28%, а извршење  психолога у оквиру 
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поменутог саветовалишта на нивоу округа износи 873 услуге, што представља 

реализацију од 134,72% у односу на план.  

 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА 

 

На територији Браничевског округа у служби здравствене заштите жена у 2021. 

години реализовано је укупно 43208 прегледа лекара (посета), са процентом реализације 

од 68,63% у односу на планирани број прегледа. Остварени обим услуга по осигураном 

лицу (коришћење) на нивоу округа код прегледа лекара је 0,59 прегледа.  

Првих гинеколошких прегледа остварено је 6097, што представља индекс 

реализације од 69,43% у односу на планиране вредности и њихов удео је 14,11% у 

укупном броју остварених прегледа, односно посета, а остварени обим поменутих услуга 

по осигураном лицу на нивоу округа износи 0,59 услуга.  

Дијагностичко терапијских услуга на нивоу округа реализовано је укупно 17362, 

што представња индекс реализације од 86,18% у односу на план, а остварени обим 

поменутих услуга по осигураном лицу на нивоу округа износи 0,24 услуге.  

 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА 

 

На територији Браничевског округа у служби здравствене заштите одраслог 

становништва у 2021. години реализовано је укупно 541515 прегледа лекара, са 

процентом реализације од 88,34% у односу на планирани број прегледа. Остварени обим 

услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код прегледа лекара је 4,1 

прегледа, највише у ДЗ Велико Градиште, 6,23 прегледа, а најмање у ДЗ Пожаревац, 3,46 

прегледa.  

Првих прегледа остварено је 210848, што представља индекс реализације од 

76,56% у односу на планиране вредности и удео првих прегледа износи 38,9% у укупном 

броју остварених прегледа. 

Дијагностичко терапијских услуга на нивоу округа реализовано је укупно 282197, 

што представња индекс реализације од 70,92% у односу на план, а остварени обим 

поменутих услуга по осигураном лицу на нивоу округа износи 2,16 услуга.  

 

СЛУЖБА ЗА КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ, НЕГУ И ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ 

 

Службу за кућно лечење, као организациону јединицу и рад у њој, на нивоу 

Браничевског округа у 2021. години, приказали су ДЗ Велико Градиште, ДЗ Голубац, ДЗ 

Жагубица, ДЗ Мало Црниће, ДЗ Петровац и ДЗ Пожаревац. 

Укупан број прегледа остварених у домовима здравља који су приказали рад 

службе кућног лечења, неге и палијативног збрињавања у 2021. години, износи 8448 

прегледа, што представља индекс реализације од 127,5% у односу на план. Остварени 

обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код прегледа лекара 

износи 0,05 прегледа, највише у ДЗ Пожаревац, 0,1, а најмање у ДЗ Голубац и ДЗ 

Жагубица, 0,01. 

Првих прегледа на нивоу округа остварено је 1180, што представља индекс 

реализације од 60.30% у односу на планиране вредности и њихов удео је 13,97% у 

укупном броју остварених лекарских прегледа. 

Дијагностичко терапијских услуга у служби за кућно лечење, негу и палијативно 

збрињавање, на нивоу округа, остварено је укупно 87078 што представња индекс 

реализације од 102,79% у односу на план, а остварени обим поменутих услуга по 

осигураном лицу на нивоу округа износи 0,55 услуга.  
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У 2021. години, на нивоу Браничевског округа, на кућном лечењу и нези било је 

укупно 2748 лица, што износи 115,41% у односу на број планираних лица. 

У 2021. години, на основу података добијених у табелама које су здравствене 

установе додатно попуниле, а односе се на капацитете и остварени обим и садржај права 

на палијативно збрињавање у 2021. години, на територији Браничевског округа, на 

палијативном збрињавању било је укупно 492 лица, што је за 19,1% више у односу на 

број лица претходне године, када је тај број износио 413 лица. 

 

ХИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ 

 

На територији Браничевског округа, у 2021. години, у оквиру хитне медицинске 

помоћи, остварено је укупно 37729 прегледа лекара или 91,74% у односу на план, од тога 

на терену је остварено 5464 прегледа. Остварени обим услуга по осигураном лицу 

(коришћење) на нивоу округа код прегледа лекара хитне медицинске помоћи је 0,24 

прегледа.  

Дијагностичко терапијских услуга на нивоу округа реализовано је укупно 44155, 

што представња индекс реализације од 86,42% у односу на план, а остварени обим 

поменутих услуга по осигураном лицу на нивоу округа износи 0,28 услуга. 

У оквиру санитетског превоза на нивоу Браничевског округа у 2021. години, 

пређено је укупно 887257 километара, при чему укупни проценат реализације износи 

107,32% у односу на планиране вредности, а остварени обим поменутих услуга по 

осигураном лицу на нивоу округа износи 5,44 километара. 

 

СЛУЖБА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКУ ДИЈАГНОСТИКУ 

 

У 2021. години, домови здравља који су приказали реализацију услуга 

лабораторијске дијагностике на територији Браничевског округа (ДЗ Велико Градиште, 

ДЗ Голубац, ДЗ Жабари, ДЗ Жагубица, ДЗ Кучево, ДЗ Мало Црниће и ДЗ Пожаревац) 

остварили су укупно 1203270 услуга са процентом реализације од 103,73% у односу на 

план. Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа, без ДЗ 

Петровац, код лабораторијских услуга износи 7,66 услуга тј. анализа.  

На територији Браничевског округа у 2021. години, лабораторијску дијагнстику на 

нивоу ПЗЗ користило је укупно 128322 осигураника, са процентом реализације од 

147,74% у односу на план, или 84,9% од укупног броја осигураних лица на округу 

(151114). 

У 2021. години на нивоу Браничевског округа остварено је: заједничких општих 

лабораторијских услуга 146544 са процентом реализације од 126,64% у односу на план; 

општих хематолошких анализа у крви 208889 са процентом реализације од 119,83% у 

односу на план; хематолошких анализа коагулације у крви, односно у плазми 42003 са 

процентом реализације од 77,52% у односу на план; Биохемијских анализа у крви 7874 са 

процентом реализације од 109,93% у односу на план; Биохемијских анализа у серуму 

778970 са процентом реализације од 119,19% у односу на план; Биохемијских анализа у 

урину 162804 са процентом реализације од 62,60% у односу на план и Биохемијских 

анализа у фецесу 2663 са процентом реализације од 24,83% у односу на план.  

 

 

РЕНДГЕН ДИЈАГНОСТИКА  

 

У 2021. години, домови здравља који су приказали реализацију услуга рендген 

дијагностике на територији Браничевског округа (ДЗ Велико Градиште, ДЗ Голубац, ДЗ 
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Жагубица, ДЗ Кучево и ДЗ Пожаревац) остварили су укупно 33297 услуга, са процентом 

реализације од 177,50% у односу на план. Остварени обим услуга по осигураном лицу 

(коришћење) рендген дијагностике на нивоу примарне здравствене заштите за 

Браничевски округ износи 0,21 услуга.  

На територији Браничевског округа у 2021. години, рендген дијагнстику на нивоу 

ПЗЗ користило је укупно 10056 осигураника, од тога 1346 лица је користило услуге 

рендген дијагностике у стоматологији, са укупним процентом реализације од 97,68% у 

односу на план или 6,65% од укупног броја осигураних лица на округу. 

Број остварених прегледа на рано откривање рака дојке (мамографија) на нивоу 

Браничевског округа у 2021. години, износи укупно 831 прегледа или 22,18% од 

планираних вредности. 

 

УЛТРАЗВУЧНА ДИЈАГНОСТИКА  

 

У 2021. години, реализација услуга ултразвучне дијагностике на нивоу примарне 

здравствене заштите за територију Браничевског округа износи укупно 22929 

ултразвучних прегледа, са процентом реализације од 109,24% у односу на план. 

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа, код 

ултразвучних прегледа износи 0,15 прегледа. 

Укупан број осигураника који су користили услуге ултразвука на нивоу ПЗЗ на 

територији Браничевског округа у 2021. години, био је 4553, са процентом реализације од 

96,14% у односу на план. 

 

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 

 

Службу интерне медицине, као организациону јединицу и рад у њој, на нивоу 

Браничевског округа у 2021. години, приказали су ДЗ Велико Градиште и ДЗ Кучево. 

Укупан број специјалистичко-консултативних прегледа остварених у домовима 

здравља који су приказали рад службе интерне медицине у 2021. години, износи 9499 

прегледа, што представља 55,93% од планираног броја. Остварени обим интернистичких 

прегледа у ДЗ Велико Градиште износио је 0,39, док је у ДЗ Кучево износио 0,26. 

Дијагностичко-терапијских услуга у домовима здравља који су приказали рад 

поменуте службе било је укупно 11984, што представља индекс реализације од 62,56% у 

односу на планирене вредности. Остварени обим дијагностичких услуга по једном 

осигуранику износи 0,08 на нивоу Браничевског округа.  

 

ПНЕУМОФТИЗИОЛОГИЈА 

 

Службу пнеумофтизиологије, као организациону јединицу и рад у њој, на нивоу 

Браничевског округа у 2021. години, приказали су ДЗ Велико Градиште и ДЗ Жагубица. 

У 2021. години, у поменутим домовима здравља, у оквиру службе 

пнеумофтизиологије, остварено је укупно 588 прегледа лекара, што представља индекс 

реализације од 17,25% у односу на план. Остварени обим прегледа по једном 

осигуранику био је приказан само у ДЗ Жагубица. 

Дијагностичко-терапијских услуга у домовима здравља који су приказали рад 

поменуте службе било је укупно 834, што представља индекс реализације од 47,88% у 

односу на планиране вредности.  
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ОФТАЛМОЛОГИЈА 

 

Службу офталмологије, као организациону јединицу и рад у њој, на нивоу 

Браничевског округа у 2021. години, приказали су ДЗ Велико Градиште, ДЗ Жагубица и 

ДЗ Петровац на Млави. 

Укупан број лекарских прегледа остварених у домовима здравља који су 

приказали рад службе офталмологије, у 2021. години, износи 8763 прегледа, што 

представља 49,32% у односу на план укључујући и превентивне прегледе и остварени 

обим од 0,06 прегледа по осигуранику. 

Дијагностичко-терапијских услуга у оквиру службе офталмологије на нивоу 

округа било је 4238, што представља индекс реализације од 50,32% у односу на план и 

остварени обим услуга од 0,03 по осигуранику.  

 

ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА 

 

Службу физикалне медицине и рехабилитације, као организациону јединицу и рад 

у њој, на нивоу Браничевског округа у 2021. години, приказали су ДЗ Велико Градиште, 

ДЗ Голубац, ДЗ Жагубица и ДЗ Петровац на Млави. 

У 2021. години, у поменутим домовима здравља Браничевског округа, у оквиру 

службе физикалне медицине и рехабилитације остварено је укупно 2307 прегледа лекара, 

што представља индекс реализације од 42,51% у односу на план, и остварени обим 

посета од 0,01 по осигуранику, највише у ДЗ Велико Градиште, 0,08, а најмање у ДЗ 

Жагубица, 0,01.  

Терапијских услуга у оквиру службе физикалне медицине и рехабилитације 

реализовано је 14948, што представља индекс реализације од 42,43% у односу на план и 

остварени обим од 0.01 услуга по осигуранику. 

Укупан број корисника терапијских услуга у оквиру службе физикалне медицине 

и рехабилитације оних домова здравља који су приказали рад у 2021. години, износи 

1470 или 75% у односу на план. 

 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА 

 

Службу оториноларингологије, као организациону јединицу и рад у њој, на нивоу 

Браничевског округа у 2021. години, приказао је ДЗ Велико Градиште и  ДЗ Петровац на 

Млави. У 2021. години, у поменутим домовима здравља, у оквиру службе 

оториноларингологије, остварено је укупно 2665 прегледа лекара, што представља 

индекс реализације од 49,26% у односу на план. Обим остварених услуга на нивоу округа 

износио је 0,02 по осигуранику. 

Дијагностичко-терапијских услуга у оквиру службе оториноларингологије у 

поменутим домовима здравља било је 1301, што представља индекс реализације од 

62,28% у односу на план и обим услуга од 0,01 по осигуранику. 

 

ПСИХИЈАТРИЈА - НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА 

 

Службу психијатрије - неуропсихијатрије, као организациону јединицу и рад у 

њој, на нивоу Браничевског округа у 2021. години, приказали су ДЗ Кучево и ДЗ 

Петровац (само интервенције). 

У 2021. години, у оквиру службе психијатрије – неуропсихијатрије домова 

здравља који су приказали рад, реализовано је укупно 2518 прегледа лекара (неуролога), 
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што представља индекс реализације од 96,85% у односу на план или 0,02 услуге по 

осигуранику.  

Дијагностичко-терапијских услуга, у оквиру службе психијатрије - 

неуропсихијатрије, у поменутим домовима здравља било је 425 или 73,91% у односу на 

планиране вредности. 

 

СТОМАТОЛОШКА СЛУЖБА 

 

У 2021. години, на територији Браничевског округа, у оквиру стоматолошке 

службе остварено је укупно 58276 прегледа и терапијских услуга из обавезног 

здравственог осигурања, што представља индекс реализације од 98,07% у односу на 

планиране вредности. Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу 

Браничевског округа код пружених терапијских услуга из обавезног здравственог 

осигурања износи 0,37 услуга.  

 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА ПРИМАРНЕ 

ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У 2021. ГОДИНИ 

 

 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА, РАЗВОЈНО 

САВЕТОВАЛИШТЕ, ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА И 

САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА МЛАДЕ  

 

У 2021. години, у домовима здравља Браничевског округа, у оквиру служби 

здравствене заштите деце предшколског узраста, развојног саветовалишта, здравствене 

заштите деце школског узраста и саветовалишта за младе остварено је укупно 4722 

здравствено васпитних услуга, са процентом реализације од 89,72% у односу на план. 

Остварени обим поменутих услуга по осигураном лицу на нивоу Браничевског округа 

износи 0,19 услуга. 

У оквиру приказаног броја реализованих здравствено васпитних услуга, на нивоу 

Браничевског округа у посматраним службама остварено је 2953 индивидуалних 

разговора (93% у односу на план) и 1769 групних облика здравствено васпитног рада 

(84,72% у односу на план). Од групних облика здравствено васпитног рада, реализована  

су 213 предавања, радионица је било укупно 1217, а остало су били рад у малој и великој 

групи и други облици здравствено васпитног рада. 

 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА 

 

У 2021. години, у домовима здравља Браничевског округа, у оквиру службе 

здравствене заштите жена остварено је укупно 7102 здравствено васпитне услуге, са 

процентом реализације од 78,2% у односу на план. Остварени обим поменутих услуга по 

осигураном лицу на нивоу Браничевског округа износи 0,1 услугу по осигуранику. 

У оквиру приказаног броја реализованих здравствено васпитних услуга, на нивоу 

Браничевског округа у служби здравствене заштите жена остварено је 6684 

индивидуалних разговора (77,56% у односу на план) и 418 групна облика здравствено 

васпитног рада (90,28% у односу на план). У оквиру групних облика здравствено 

васпитног рада, реализовано је радионица 241, предавања 22, а остало су били рад у 

малој и великој групи и други облици здравствено васпитног рада међу којима 

психофизичка припрема труднице за порођај 32. 
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА 

 

У 2021. години, у домовима здравља Браничевског округа, у оквиру службе 

здравствене заштите одраслог становништва остварено је укупно 7429 здравствено 

васпитних услуга, са процентом реализације од 78,34% у односу на план. Остварени 

обим поменутих услуга по осигураном лицу на нивоу Браничевског округа износи 0,06 

услуга.  

У оквиру приказаног броја реализованих здравствено васпитних услуга, на нивоу 

Браничевског округа у служби здравствене заштите одраслог становништва остварено је 

6276 индивидуалних разговора (83,6% у односу на план) и 1153 групних облика 

здравствено васпитног рада (58,4% у односу на план).  

Од групних облика здравствено васпитног рада, организовано је 83 предавања, 

радионица је било 842, а остало су били рад у малој и великој групи и други облици 

здравствено васпитног рада. 

 

ПОЛИВАЛЕНТНА ПАТРОНАЖНА СЛУЖБА 

 

У 2021. години, у домовима здравља Браничевског округа, у оквиру службе 

поливалентне патронаже остварено је укупно 8672 здравствено васпитних услуга, са 

процентом реализације од 81,78% у односу на план. Остварени обим поменутих услуга 

по осигураном лицу на нивоу Браничевског округа износи 0,06 услуга. 

У оквиру приказаног броја реализованих здравствено васпитних услуга, на нивоу 

Браничевског округа у служби поливалентне патронаже остварено је 5135 

индивидуалних разговора (84,64% у односу на план), 818 индивидуалних здравствено-

васпитних услуга телефонског саветовалишта и 2719 групних облика здравствено 

васпитног рада (80,11%).  

Од групних облика здравствено васпитног рада, у највећем броју реализоване су 

радионице 1291, предавања је било 160, а остало су били рад у малој и великој групи и 

други облици здравствено васпитног рада. 

 

 

СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 

У 2021. години, у домовима здравља Браничевског округа, у оквиру службе 

стоматолошке здравствене заштите остварено је укупно 11788 здравствено васпитних 

услуга, са процентом реализације од 42,36% у односу на план. Остварени обим 

поменутих услуга по осигураном лицу на нивоу Браничевског округа износи 0,3 услуге.  

У оквиру приказаног броја реализованих здравствено васпитних услуга, на нивоу 

Браничевског округа у стоматолошкој служби остварено је 10956 индивидуална 

разговора (41,1% у односу на план) и 832 групних облика здравствено васпитног рада 

(70,8% у односу на план). 

 

COVID АКТИВНОСТИ И COVID СТАТУС У ПРИМАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ 

ЗАШТИТИ У БРАНИЧЕВСКОМ ОКРУГУ У 2021. ГОДИНИ 

  

У току 2021. године, у установама примарне здравствене заштите у Браничевском 

округу, у COVID амбулантама је остварено укупно 393879 услуга (113215 прегледа у 

амбуланти због сумње на COVID-19 инфекцију, 227453 услуга узимања материјала за 

анализу и тестирање,  31091 услуга Рендген дијагностике за COVID пацијенте и 22120 

осталих услуга. Пређено је укупно 65878 км санитеског превоза у оквиру COVID 
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амбуланти. Укупан број лица прегледан у COVID амбуланти у наведеном периоду у 

Браничевском округу је 45611 (табела бр.8). 

 

Табела бр.8 COVID активности у установама примарне здравствене заштите у 

Браничевском округу у 2021. години 

 

 
 

Од укупног броја запослених радника у здравственим установама примарне 

здравствене заштите Браничевског округа у 2021. години, оболелих радника са 

дијагнозама  U07.1; U07.2; B34.0; B34.2 и B34.9 је било 219 (172 здравствених 

радника и сарадника и 47 немедицинских радника (табела бр.9).  
 

Табела бр.9 Информације везане за Covid-19 у установама ПЗЗ у 

Браничевском округу у 2021. години 
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ЗАКЉУЧАК 

 

На основу урађене Анализе планираног и оствареног обима и садржаја права 

осигураних лица на примарну здравствену заштиту на територији Браничевског округа у 

2021. години, може се закључити: 

1. Примарну здравствену заштиту на територији Браничевског округа, који броји 

163058 становника (према Процени броја становника Републичког завода за статистику 

на дан 30.06.2020. године), односно 151114 осигураника (према Матичној евиденцији и 

остваривању права РФЗО из 2021. године), обезбеђују: ДЗ Велико Градиште, ДЗ 

Голубац, ДЗ Жабари, ДЗ Жагубица, ДЗ Кучево, ДЗ Мало Црниће, ДЗ Петровац, ДЗ 

Пожаревац и Огранак Костолац ДЗ Пожаревац. На територији округа 12345 становника 

нема здравствено осигурање, односно 7,3% становништва. 

2. У оквиру здравствене заштите деце предшколског узраста на нивоу 

Браничевског округа у 2021. години, успешно су остварени превентивни (систематски) 

прегледи детета у првој години живота, и у седмој години, односно пред полазак у 

школу, и контролни превентивни прегледи у 3. и 5. години живота,  док су сви остали 

превентивни прегледи остварени у мањем обиму у односу на циљ-планирани обухват. 

3. У оквиру здравствене заштите школске деце, на нивоу Браничевског округа, у 

2021. години, у планираном обиму су остварени само превентивни/контролни прегледи у 

II, IV, VI и VIII разреду основне школе, док су сви остали превентивни прегледи школске 

деце остварени у малом обиму у односу на циљ-планирани обухват. 

4. У оквиру здравствене заштите жена на нивоу Браничевског округа у 2021. 

години, су једино контролни прегледи трудница остварени у већем проценту од 

планираног обима, док су сви остали превентивни прегледи остварени у малом обиму у 

односу на циљ-планирани обухват. 

5. У оквиру здравствене заштите одраслог становништва, на територији 

Браничевског округа, у 2021. години, сви планирани превентивни прегледи (скрининзи) 

остварени су у незадовољавајућем обиму у односу на циљ-планирани обухват. 

6. Рад поливалентне патронажне службе у 2021. години на нивоу Браничевског 

округа је обављен у мањем обиму од планираног код већине категорија становништва из 

делокруга ове делатности изузев посете новорођенчету и породиљи и деци у другој 

години живота. 

7. У оквиру стоматолошке здравствене заштите у овој години успешно је 

остварена само локална апликација флуорида, док су сви остали превентивни прегледи 

на територији Браничевског округа остварени у мањем обиму. 

8. Планирани обим обавезне имунизације за 2021. годину, на територији 

Браничевског округа, остварен је мање успешно него у предходним годинама код свих 

категорија које подлежу обавезној имунизацији. 

9. На нивоу Браничевског округа у 2021. години, број лица на кућном лечењу и 

нези био је 3631, што је за 24,3% мање у односу на претходну годину. Број пацијената на 

палијативном збрињавању износио је 492, што је за 19% више у поређењу са претходном 

годином. 

10. Куративни прегледи и дијагностичко терапијске услуге су у 2021. години на 

територији Браничевског округа остварени у мало мањем обиму од планираног, због 

неповољне епидемиолошке ситуације. 

11. Услуге здравствоно васпитног рада су се у 2021. години реализовале у 

оквирима планираних вредности и у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом. 
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ПРЕДЛОГ МЕРА 

 

Реализацију плана рада свих установа примарне здравствене заштите генерално је 

омела епидемија изазвана КОВИД-ом 19.  Анализа планираног и оствареног обима и 

садржаја права осигураних лица на примарну здравствену заштиту на територији 

Браничевског округа у 2021. години, омогућила нам је, као и претходних година, да 

препознамо неке проблеме које би требало отклонити у наредном периоду. То заправо 

подразумева да здравствене установе на територији Браничевског округа, на које се 

односи спроведена анализа планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних 

лица на примарну здравствену заштиту (ДЗ Велико Градиште, ДЗ Голубац, ДЗ Жабари, 

ДЗ Жагубица, ДЗ Кучево, ДЗ Мало Црниће, ДЗ Петровац на Млави и ДЗ Пожаревац), у 

наредном периоду, све проблеме и потешкоће, а који су наведени у анализи, као и у 

самом закључку ове анализе, покушају да исправе и реше у циљу обезбеђивања 

адекватније и квалитетније здравствене заштите и постизање већег обима превентивних 

услуга у односу на планиране вредности и самим тим бољег здравственог стања 

становништва. 

За сачињавање ове Анализе, коришћене су, као и ранијих година, Планско 

извештајне табеле домова здравља и Извештаји о фактурисаној реализацији у 2021. 

години, при чему смо дефинисали неке проблеме које би требало отклонити у наредном 

периоду. 

Анализа планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних лица на 

примарну здравствену заштиту, представља основу за израду Плана здравствене заштите 

за наредну годину, како за округе тако и за Републику Србију у целини. 

 

 

Анализу сачинила: 

  

др Весна Живановић   

специјалиста социјалне медицине   

   

Центар за промоцију здравља, 
  

анализу, планирање, организацију   

здравствене заштите,информатику   

и биостатистику у здравству   

  Завод за јавно здравље Пожаревац 

Помоћник директора  В.Д. Директор 

Прим. др Сузана Петровић  др Ана Јовановић 

   

 


