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2. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 
Одлуком Скупштине града Ваљева бр. 011-94/09-04 од 28.12.2009.године, основан 
је  Дом здравља Ваљево издвајањем из састава Здравственог центра Ваљево, при 
чему је оснивач град Ваљево преузео оснивачко право од Републике Србије. Након 
спроведеног поступка и процедуре издвајања,   уписом у регистар Привредног суда 
у Ваљеву Фи 36/2011 од 23.03.2011.године,  Дом здравља Ваљево је регистрован 
као самостални правни субјект, а независно послује од 01.05.2011.године, када је 
закључен и Уговор са Републичким фондом здравственог осигурања –Филијала за 
Колубарски округ о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног 
здравственог осигурања бр.ДЗ-01-454 од 14.04.2011.г., за период 01.05-
31.12.2011.год.  

.   
Пословно  име:  Дом здравља   Ваљево 

Скраћени  назив: ДЗ Ваљево 
Седиште  установе: Ваљево,  Железничка  12 

Број  телефона: 014/315-00-65 
Број  факса: 014/315-00-65 

e-mail: office@dzvaljevo.rs 
Матични број: 17817361 

Шифра  делатности  установе: 8621 
ПИБ: 107041023 

Оснивач: Град  Ваљево 

Власништво: 
Јавна  својина-јединице локалне 
смоуправе-Корисник Дом здравља 
Ваљево 

 
2.1. Прописи којима је регулисан рад установе: 
Закон о здравственој заштити 
Закон о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља 
Закон о здравственом осигурању 
Закон о буџетском систему 
Закон о раду 
Закон о коморама здравствених радника 
Закон о лековима и медицинским средствима 
Закон  о  пензијском  и  инвалидском  осигурању 
Закон  о  доприносима  за  обавезно  социјално  осигурање 
Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму 
Закон о санитарном надзору  
Уредба о плану мреже здравствених установа 
Закон о управљању медицинским отпадом 
Закон о безбедности и здрављу на раду 
Закон  о  заштити  од  пожара 
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја 
Закон о правима пацијената 
Правилник о условима и начину унутрашње организације здравствених установа 
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Правилник  о  ближим  условима  за  обављање  здравствене делатности  у  
здравственим  установама  и  другим облицима  здравствене  службе 
Правилник о условима, критеријумима и мерилима за закључење уговора са 
даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад  
Правилник о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима 
здравствених услуга 
Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите 
Правилник о начину и поступку заштите права осигураних лица РФЗО  
Стратегија за стално унапређење квалитета здравствене заштите и безбедности 
пацијента 
Правилник о начину пријављивања, прикупљања и праћења нежељених 
реакција на лекове 
Образац за пријављивање нежељене реакције на лек 
Правилник о листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања 
Правилник о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог 
осигурања 
Правилник о исправи о здравственом осигурању и посебној исправи за коришћење 
здравствене заштите 
Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног 
здравственог осигурања и о партиципацији за 2015. годину 
Правилник о медицинско техничким помагалима која се обезбеђују из средстава 
обавезног здравственог осигурања 
Правилник о спречавању, раном откривању и сузбијању болничких инфекција 
Правилник о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене 
заштите 
Правилник о подношењу пореске пријаве електронским путем, 
Посебан  колективни  уговор  за  здравствене  установе  чији  је оснивач  
Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе 
 
2.2. Прописи којима је регулисано извештавање: 
 
Обавеза израде Програма рада установе и извештавање регулисано  је чланом 
136. Закона о здравственој заштити, чланом 41. и 78. Закона о буџетском систему и 
чланом 27. Статута Дома здравља Ваљево.    
   
  
3.  УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛАТНОСТ ДОМА ЗДРАВЉА 

 
Унутрашња организација Дома здравља Ваљево регулисана је Оснивачким актом 
установе, Статутом и Правилником о организацији и систематизацији Дома 
здравља. 
 Дом здравља Ваљево по областима делатности у свом саставу има једанаест 
организационих јединица, смештених у централном објекту у Ул. Железничка 
бр.12. изузев Стоматолошке службе која је смештена у засебном објекту у Ул. 
Карађорђева бр.45. Организационе јединице Дома здравља Ваљево су:   
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1.Служба за здравствену заштиту одраслог становништва са здравственим  
   станицама и амбулантама; 
2. Служба кућног лечења и неге; 
3. Служба за здравствену заштиту  деце; 

           4. Служба за здравствену заштиту  жена; 
5. Служба поливалентне патронаже; 
6. Стоматолошка служба; 

       7. Служба хитне медицинске помоћи са  санитетским превозом; 
8. Служба социјалне медицине и информатике; 

               9. Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге послове; 
      10. Едукативни центар; 

                11. Медицине рада. 
Служба за здравствену заштиту одраслог становништва са здравственим 
станицама и амбулантама, организује пружање здравствених услуга у централном 
објекту и у просторно издвојеним организационим јединицама, односно 
здравственим станицама и здравственим амбулантама. 
Здравствене станице су: Ваљевска Каменица у Ваљевској Каменици, Ставе у 
Ставама, Дивчибаре на Дивчибарама, Ново Насеље у Ваљеву –Трг Владике 
Николаја бб.  
Здравствене Амбуланте су: Причевић у Причевићу, Поћута у Поћути, Драчић у 
Драчићу, Дивци у Дивцима, Иверак(Попучке) у Попучкама, Бранковина у 
Бранковини, Миличиница у Миличиници, Доње Лесковице у Доњим Лесковицама, 
Гола Глава у Голој Глави, Лелић у Лелићу, Амбуланта пензионера у Ваљеву, 
ул.Проте Матеје бб и Амбуланта Пети пук у Ваљеву, Ул. Пети пук бр.12. 
Стоматолошка служба делатност обавља у централном објекту,  у стоматолошким 
ординацијама у свим основним школама у Ваљеву и средњим школама: Средњој 
медицинској школи, Средњој пољопривредној школи и Техничкој школи.      
Образовање ужих организационих јединица као и њихов просторни распоред 
ближе је уређено Правилником о организацији и систематизацији послова.  
Делатност Дома здравља регулисана је Законом о здравственој заштити, 
Оснивачким актом и Статутом Дома здравља Ваљево. 
Здравствена делатност на примарном нивоу коју обавља Дом здравља, обухвата: 
-заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болести; 
 -лечење и рехабилитацију оболелих и повређених грађана, 
-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 и лечење; 
-спречавање, рано откривање болести и здравствену негу за лица смештена у 
установи социјалног старања; 
-хитну медицинску помоћ и санитетски превоз; 
-рехабилитацију деце и омладине са сметњама у телесном и душевном развоју; 
- палијативно збрињавање; 
-обављање научно истраживачке и образовне делатности; 
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-друге послове утврђене законом. 
У обављању здравствене делатности на примарном нивоу Дом здравља спроводи 
мере и активности усмерене на унапређење и очување здравља и пружа 
превентивне, дијагностичке и терапијске здравствене услуге из: опште медицине, 
педијатрије, гинекологије, стоматологије,  хитне медицинске помоћи и санитетског 
превоза, медицине рада,  социјалне медицине и медицинске статистике и 
информатике. 
Делатност лабораторијске дијагностике обавља Општа болница Ваљево, у 
простору и са опремом Дома здравља Ваљево. 
 
4. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ 
 
Дом здравља обавља делатност у објектима у седишту Дома здравља, као и у 
објектима здравствених станица и амбуланти, које су предвиђене оснивачким 
актом и задовољава потребе становништва за здравственом заштитом на подручју 
које покрива.  
Сви објекти опремљени су  пратећом опремом која обезбеђује пружање 
здравствене заштите на примарном нивоу.  
 
5. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И КАДРОВИ 
 
Прописи којима се регулише број и структура запослених у установи: 
Закон о изменама и допунама Закона о здравственој заштити („Сл.гласник  
РС“  бр.119/2012); 
Правилник о условима и начину унутрашње огранизације здравствених 
 установа ( „Сл.гласник РС“  бр. 43/06);  
Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у 
здравственим установама и другим облицима здравствене службе ( „Сл. гласник 
РС“ бр. 79/2011); 
Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл. гласник РС“ бр. 113/2013 са 
изменама и допунама); 
Кадровски план Министарства здравља Републике Србије. 

 
5.1. Начин рада Установе: 

 
Радно време у Дому здравља Ваљево, регулисано је одлуком директора о 
распореду рада, почетку и завршетку радног времена у Дому здравља Ваљево, 
бр.ДЗ-01-1398 од 18.08.2011.године и одлуком директора о измени и допуни одлуке 
о распореду рада, почетку и завршетку радног времена бр. ДЗ-01-728 од 
29.03.2012.године, уз напомену да недељни распоред рада, почетак и завршетак 
радног времена у складу са законом утврђује оснивач, који још није утврдио 
почетак и завршетак радног времена у Дому здравља Ваљево. 
Радно време траје од 07,00 часова до 21,00 час сваког радног дана и  суботом  у 
две смене и то: 

I  смена                      II смена 
од 07,00  – 14,30 часова                       од 13,30 – 21,00 час 
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Радно време недељом и државним празницима, у складу са Законом,  одвија се у 
виду дежурства,  у две смене и то: 

I  смена                      II смена 
од 08,00  – 14,00 часова                       од 14,00 – 20,00 час 

 
Радно време Службе хитне медицинске помоћи  одвија се 24 сата непрекидно, 
сваким даном у недељи, у 2 смене:  
 

  I смена                            II смена 
                    од 07,00 – 19,00 часова                од 19,00 – 07,00 часова 

 
Амбуланте и здравствене станице на селу Службе за здравствену заштиту 
одраслог становништва  раде од 07,00 часова до 14,30 часова, по утврђеном 
распореду, изузев Амбуланте у Новом Насељу и Амбуланте пензионера које раде у 
две смене. 
У Стоматолошкој служби рад се одвија сваким радним даном сем недеље у две 
смене од 07,00 -21,00 час, а стоматолошке ординације у школама раде по 
утврђеном распореду од 07,00 часова – 14,30 часова.  
Радно време запослених Дома здравља Ваљево чија природа посла не захтева 
сменски рад (директор, начелници и главне сестре служби, шефови одсека, 
психолог, логопед, дефектолог као и запослени  у администрацији) одвија се у виду 
петодневне радне недеље од 07,00 часова до 15,00 часова.  
Распоред радног времена у оквиру четрдесеточасовне радне недеље, појединачно 
за запослене утврђује се  месечним  распоредом од стране непосредног 
руководиоца, у којем може доћи до прерасподеле радног времена, тако да укупно 
радно време у периоду од 6 месеци, у току календарске године, у просеку не буде 
дуже од уговореног радног времена запосленог. 

 
5.2. Рад мртвозорске службе 
 
Рад мртвозорске службе на територији града Ваљева  регулисан је Уговором о 
утврђивању времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе 
закљученим између града Ваљева и Дома здравља Ваљево, бр. ДЗ-01-2374 од 
22.12.2011.године. Предметним уговором регулисана су међусобна права и обавезе 
града Ваљева и Дома здравља Ваљево, а посебним уговором који је закључен  
између Дома здравља Ваљево и овлашћених доктора медицине бр. ДЗ-01-2423 од 
27.12.2011.године, регулисано је  обављање прегледа умрлих лица и стручно 
утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и 
издавање потврда о смрти лица, на територији града Ваљева.  

 
5.3. Кадровска структура: 

 
Од укупног броја запослених у Дому здравља Ваљево,  за 344 запослена средства 
за плате се обезбеђују на основу Уговора закљученог са Републичким фондом 
здравственог осигурања, а 14 запослених се финансира из сопствених средстава 
остварених на тржишту. 
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Занимање 
Неодређено 

Дом здравља 
Одређено Дом 

здравља 
Неодређено 

Стоматологија 
Одређено 

Стоматологија Укупно 

Сарадници 3 0 0 0 3 
Доктори 

медицине 85 2 23 0 110 
Медицинске 

сестре 138 1 32 1 172 
Немедицински 

радници 68 1 4 0 73 

Укупно 294 4 59 1 358 
 

У Дому здравља Ваљево у 2014.години, у складу са Законом о раду, по уговору о 
делу  било је укупно ангажовано 5 лица. 
У 2014.години, уговоре о обављању приправничког-волонтерског стажa закључило је 
80 лица. 
У оквиру спровођења програма јавних радова за особе са инвалидитетом и 
закљученог Уговора са Националном службом за запошљавање, у циљу 
запошљавања, са двоје лица закључени су уговори о раду на одређено време у 
трајању од 4 месеца. 

 
5.4. Плате запослених  

 
Плате, накнаде плате и друга примања запосленима у Дому здравља се исплаћују 
редовно, у складу са законом и  
општим актом. Плате и се исплаћују по Закону о платама у државним органима и 
јавним службама („Сл.гласник РС“ бр. 34/01, са свим изменама и допунама закључно 
са бр.99/14) и на основу Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата 
запосленима у јавним службама („Сл.гласник РС“ бр. 44/01 са свим изменама и 
допунама закључно са бр.11/12), а од 01.10.2012. године, за обрачун плата према 
капитационој формули, примењује се и Уредба о корективном коефицијенту, 
највишем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део 
плате који се остварује по основу радног учинка, као и начину обрачуна плате 
запослених у здравственим установама ( „Сл.гласник РС“ бр. 100/11, 63/12, 101/12 и 
46/13). Од 01.11.2014.године, на обрачун плата примењују се одредбе Закона о 
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и 
других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр. 
116/14). 
Основица за обрачун и исплату  плата запосленима, утврђује се у складу са 
протоколом – закључцима- Владе Републике Србије. 
 Директор и помоћник директора  Дома здравља Ваљево имају коефицијент за  
обрачун плате у износу од 26,13 уз припадајуће додатке за та места према Уредби и 
општем акту. 
 



9 
 

 
 

Назив и степен 
стручне спреме Коеф Бр. 

извр 

Нето 
плата  

2013 год. 

Бруто 
плата  

2013 год. 

Нето 
плата  

2014 год. 

Бруто 
плата  

2014 год. 

Инд. 
нето  

плата 
2014 
год. 

Инд. 
бр. 
пл. 

2014 
год. 

Спремачице (I) 6,83 26 21.469,33 29.117,51 21.348,84 28.823,88 99,4 98,9
Помоћни радници 7,34 2 23.181,94 30.948,19 23.616,93 32.059,39 101,8 103,5
Технички радници 
(III) 8,98 10 29.337,45 40.312,26 29.526,93 40.490,20 100,6 100,4

Административни 
радници (IV)  10,2 10 31.267,46 43.050,04 30.075,68 41.273,01 96,1 95,87

Возачи  (V) 10,7 16 36.186,81 50.135,77 36.015,67 49.746,60 99,5 99,2
Медицинске 
сестре (IV) 12,59 106 37.405,52 51.826,01 35.488,48 48.994,55 94,8 94,5

Медицинска 
сестра (IV) 13,11 6 38.742,10 53.729,59 41.197,48 57.138,63 106,3 106,3

Административни 
радници (VI) 13,26 4 41.099,52 57.045,36 39.559,63 54.802,18 96,2 96,07

Медицинска 
сестра (IV) 13,57 42 40.673,16 56.492,23 38.638,67 53.488,40 95,0 94,6

Медицинска 
сестра  (VI) 14,38 14 43.173,90 60.058,43 48.458,95 67.497,36 112,2 112,3

Виша медицинска 
сестра (VI) 14,77 1 44.338,34 61.708,81 44.324,84 61.599,91 99,9 99,8

Више медицинске 
сестре (VI ) 15,32 2 45.547,17 63.433,24 44.390,04 61.692,92 97,4 97,2

Административни 
радници и 
сарадници  (VII) 

18,7 9 59.651,75 83.556,57 56.444,87 78.889,54 94,6 94,4

Доктори 
медицине и 
стоматологије 
(VII/1) 

22,55 41 62.894,31 88.193,21 61.776,45 86.495,22 98,2 98,0

Специјалисти  (VII 
/2) 26,13 60 78.253,86 110.083,00 76.851,40 108.000,14 98,2 98,1

Доктор  Медицине 
(VII/2) 28,24 9 88.543,73 124.755,10 84.310,22 118.640,4 95,2 95,1

Доктор  медицине 
(VII/2) 29,32  85.727,95 120.752,50        

 
 
 

Када су  питању подаци који су дати за  2013. и 2014. годину – то су подаци о бруто и 
нето зарадама запослених по одређеним коефицијентима ( основна плата, део 
зараде за радни учинак и увећана зарада за рад на дане празника, рад 
ноћу,прековремени рад, дежурства и минули рад). У датој табели се код запослених 
са одређеним коефицијентима јавља индекс нето плате већи од 100. Разлог за то 
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повећање је што је у првој половини године био пројекат „ Хало бебе“ у којем су 
учествовале медицинске сестре из службе Поливалентне патронаже где се радило 
од 00-24 сата, а рад по овом основу  се плаћао кроз прековремени рад. Такође, у 
2014. години су рађени скрининзи рака  дебелог црева, рака грлића материце и рака 
дојке на којем су ангажовани доктори и медицинске сестре из Службе за здравствену 
заштиту одраслих  и Службе за здравствену заштиту жена. Генерално, због одласка  
запослених из Дома здравља у пензију или преласка у друге установе и 
немогућношћу новог запошљавања, запослени  раде прековремено како би 
пацијенти били здравствено збринути.  

 
5.5. Органи Дома здравља Ваљево 
 
Органи управљања у Дому  здравља Ваљево су: директор, Управни одбор и 
Надзорни одбор. 

 
 Управни  одбор 
 
По  одредбама  Закона  о  здравственој  заштити  и одредбама Статута Дома 
здравља Ваљево Управни одбор има  пет  чланова,  од  којих  су  два  члана  
представници  запослених,  а  три  члана  су  представници  оснивача. 
У 2014. години, Управни одбор у претходном сазиву  одржао је 2 седнице, а 
Управни одбор у садашњем сазиву одржао је 4 седнице. На седницама Управног 
одбора, донете су  следеће одлуке: 

      -Одлука о усвајању Програма рада и Финансијског плана за 2014.годину, 
 -Одлука о плану набавки за 2014.годину,  
 -Одлука о усвајању Плана стручног усавршавања за 2014.годину, 
 -Одлука о годишњем извештају о раду  за 2013.годину, 
 -Одлука о усвајању извештаја Централне пописне комисије о годишњем попису са  
 стањем на дан 31.12.2013.године, 
 -Одлука о финансијској помоћи запосленој Д.М. на име санирања последица  
        Пожара, 

-Одлуку о конституисању Управног одбора у складу са Решењем Скупштине града 
        Ваљева од 28.02.2014.године, 

-Одлуку о усвајању Пословника о начину рада и одлучивања на седницама У.O, 
-Одлуку о усвајању Извештаја о финансијском пословању Дома здравља Ваљево,  
  за период 01.01.-31.12.2013.године, 

 -Одлуку о усвајању  измене финансијског плана за 2014. годину, 
 -Одлука о измени и допуни Плана стручног усавршавања, 
 -Одлука о расходу основних средстава и  ситног инвентара  за првих  
        девет  месеци 2014.године, 
 -Одлука о измени финансијског износа у Плана набавки за 2014.годину, за 
        санитетски и потрошни материјал,  
 -Одлука о исплати солидарне помоћи запосленом С.Т. у циљу лечења детета, 
 -Одлука о допуни Пословника о начину рада и одлучивања на седницама Управног  
        Одбора, 
 -Одлука о усвајању расхода лекова са стањем на дан 31.10.2014.године, 
 -Одлука о измени финансијског плана за 2014.годину, након усвајања другог 
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        ребаланса буџета града Ваљево, 
 -Одлука о одобравању замене матричних штампача за ласерске штампаче. 

Поред наведених одлука, Управни одбор је на седницама усвајао одређене  
закључке, предлоге и препоруке, у циљу ефикаснијег  рада и пословања установе.  
 
Надзорни  одбор 
 
Надзорни  одбор Дома здравља  има   три  члана  од  којих  је  један  представник  
запослених,  а  два  члана  су  представници  оснивача.  Надзорни  одбор у 
2014.години  одржао је 6 седница. 
На седницама Надзорног одбора разматрана су следећа питања: 
-на првој  седници  Надзорни  одбор је поред усвајања Записника са претходне 
седнице, разматрао спровођење одлука Управног одбора са треће и четврте 
седнице, уз прихватање извештаја о реализацији истих; 
-на другој седници поред усвајања записника са претходне седнице, разматрано је 
спровођење одлука Управног одбора са  пете и шесте седнице, уз прихватање 
извештаја о реализацији истих; 
-на трећој седници разматрано је спровођење одлука Управног одбора са седме 
седнице у 2013. и прве седнице у 2014.години, након чега је прихваћен извештај о 
реализацији истих;  
-на четвртој седници разматрано је спровођење одлука Управног одбора са друге и 
треће седнице у 2014.години и Извештај о раду и пословању за 2013.годину,  након 
чега је прихваћен извештај о реализацији предметних одлука и Извештај о раду за 
2013.годину; 
-на петој седници разматрано је спровођења Плана стручног усавршавања за  
2014.годину, реализација и исплате накнаде трошкова запосленима који су на 

       специјализацији  ван установе и потребе ангажовања кроз прековремени рад  
       немедицинских радника у току 2014.године; 

-на шестој седници разматран је Извештај о спровођењу јавних набавки за 
 2014.годину и степен реализације, након чега је закључено да се јавне набавке у  
 Дому здравља за првих 6 месеци спроводе у складу са Законом о јавним 
 набавкама и Планом јавних  набавки,  а степен реализације и динамика плаћања 
 прати спроведене набавке.  

 
Стручни  органи Дома здравља  
 
Стручни органи Дома здравља су: Стручни савет, Стручни колегијум, Етички одбор 
и Комисија за унапређење квалитета рада. 
 
Стручни  савет 
  
Стручни  савет  је саветодавно тело директора и Управног одбора. Има седам  
чланова које је именовао директор на предлог организационих јединица.  
У  току 2014.године  Стручни  савет  је  одржао 10  седница  на  којима  је  
разматрао  и  одлучивао о  питањима:  плана стручног усавршавања здравствених 
радника и здравствених сарадника,  праћења унапређења и унутрашње провере 
квалитета стручног рада уз анализу и предлоге мера, План  континуираних  
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едукација  и  Програм  за  њихово  спровођење, праћење и анализа извршења 
плана здравствених услуга уз предлог мера за њихово испуњење у планираним 
оквирима, као и другим питањима из делокруга рада.   
 
Стручни  колегијум  
 
Стручни  колегијум  Дома здравља је стручно тело које разматра и усваја стручне 
доктринарне ставове Дома здравља.  Стручни колегијум  чине  сви  начелници 
служби. Стручни колегијум заседа једном недељно, при чему даје иницијативу и 
предлаже мере у циљу побољшања рада организационих јединица у саставу Дома 
здравља, даје предлоге директору у циљу побољшања организације рада, врши 
анализу и оцену извршења Плана рада по кварталима, оцену остварених 
резултата рада, оспорених фактура од стране РФЗО и друга питања од значаја за 
рад установе. 
 
Етички одбор 
 
Етички одбор Дома здравља је стручно тело које прати пружање и спровођење 
здравствене заштите на начелима професионалне етике. Етички одбор има 5 
чланова од којих су 3 члана из реда запослених, а два члана су представници 
грађана.  
Етички одбор је у 2014.години одржао једну седницу, на којој је разматрано 
следеће:  
-давање сагласности главној сестри Службе поливалентне патронаже Дома 
здравља Ваљево, за спровођење истраживања, путем анкете са лицима старијим 
од 65 година, у циљу  одбране дипломског рада на Специјалистичким струковним 
студијама из области јавног здравља, на тему „Јавно здравствени приступ 
старима“. 
-Давање сагласности главној сестри Одељења за здравствену заштиту радника 
Службе за здравствену заштиту одраслог становништва за спровођење 
истраживања путем анкете, у циљу  одбране дипломског рада на 
Специјалистичким струковним студијама из области јавног здравља, на тему 
„Унапређење здравља радно активне популације“.  
За наведена истраживања дате су сагласности. 

  
 Комисија  за  унапређење  квалитета рада 

 
 Комисија  за  унапређење  квалитета  рада је стручно тело које се стара о сталном 
унапређењу квалитета здравствене заштите у Дому здравља Ваљево.  Комисија 
има  пет  чланова, а у току 2014.  године  одржала је10 састанака на којима је 
усвојила годишњи План рада комисијеза 2014.годину,  Програм провере квалитета 
стручног рада , Интегрисани план сталног унапређења квалитета здравствене 
заштите за 2014. годину, као и урадила Интегрисани извештај о раду комисије за 
унапређење квалитета рада за претходну 2013. годину. Комисија је  спровела 3 
унутрашње провере квалитета стручног рада у оквиру којих је контролисано 
вођење медицинске документације, евидентирање и фактурисање услуга. Такође, 
комисија је успешно спровела анкету „Задовољство запослених у здравству и 
корисника услуга за 2014. годину“, урадила анализу задовољства запослених у 
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здравству и корисника услуга за 2013. годину и редовно пратила и анализирала 
Показатеље квалитета здравствене заштите. Сви  потребни извештаји су 
достављани ЗЗЈЗ Ваљево у за то предвиђеном року. Од 13.10.2014.године, 
Комисија ради у нешто измењеном саставу.  
 
5.6. Пројекти и програми  Дом здравља Ваљево реализовани у 2014.години 

 
Пружање здравствене заштите осигураним лицима Републичког фонда 
здравственог осигурања обезбеђено је спровођењем плана рада здравствене 
установе. Обим здравствених услуга утврђен у плану, уређен је у складу са 
законом, општим актом којим се уређује садржај и обим права из обавезног 
здравственог осигурања, а планиран је  на бази извршења из претходне године и 
на основу потреба осигураних лица.  
Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног 
здравственог осигурања за 2014. годину, који је Дом здравља  закључио са 
Филијалом Ваљево РФЗО обезбеђено је и  финансирано пружање здравствене 
заштите осигураним лицима, као и спровођење Програма рада  за 2014. годину. 
У 2014.години, Дом здравља Ваљево је у циљу унапређења и побољшања 
здравствене заштите био укључен у следеће  пројекте:  
-ДИЛС пројекти, у сарадњи са локалном самоуправом и Министарством здравља   
1. Пројекат „Повећање доступности здравствене заштите особама старијим од 65 
година живота у руралним насељима територије града Ваљева“  
2.Пројекат у оквиру програма “Унапређење здравља посебних групација 
становништва“ 
-Национални програм  „Скрининг дојке“, 
-Национални програм раног откривања карцинома грлића материце,   
-Национални програм за превенцију  колоректалног карцинома,  
-Програм превенције Хроничних незаразних болести,  
-Програм „Школа родитељства“, 
-Програм психофизичке припреме трудница за порођај, 
-Програм превентивних прегледа у сарадњи са месним заједницама, 
 -Програм доступности здравствене заштите у удаљеним сеоским подручјима-   
  редован одлазак лекарске екипе у сарадњи са Апотекарском установом, у Месну  
  заједницу Горњи и Доњи Таор у периоду од октобра до априла месеца, задње  
  среде у месецу,  
-Превентивни прегледи, уз гинеколошке прегледе жена,  запослених  Основне     
 школе ''Нада Пурић'',  
-Организовани здравствени прегледи  у Месној заједници Ставе 27.07.2014.године. 
   
5.7. Одбор за јавно здравље 
 
 У 2014. години Одбор за јавно здравље заједно са Домом здравља Ваљево, у  
 сарадњи са Превентивним центром и Патронажном службом одржао је већи број  
манифестација и промоција здравља, као што су: 
-„Светски дан здравља“, 07.04. 2014.године;  
-„Национални дан борбе против дуванског дима“ обележен 31.01.2014.године 
  слањем дописа  школским и предшколским установама да узму учешће, тако што 
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  су деца сликала или писала литерарне радове уз награђивање радова на тему 
„Борба против дуванског дима“.  
-„Светски дан борбе против дуванског дима“ 31.05.2014.године, обележен у Дому 
 здравља Ужице;  
-„Светски дан срца“ 25.09.2014.године; 
-Прва недеља октобра-„Дечија недеља“; 
-„Светски дан менталног здравља“ 10.10.2014.године, 

  -„Светски дан исхране“ 16.10.2014.године; 
  -Манифестација „Купинијада“ –Ставе. 
    
 

       6.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА  
 

      ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА-УСЛУГЕ УГОВОРЕНЕ СА РФЗО ЗА ПЕРИОД I- XII  2014. г. 
 

Дом здравља Ваљево је успешно извршио План здравствених услуга за 2014 
годину. Од укупно уговорених  1 167 013 услуга (укључујући и услуге санитетског 
превоза ) реализовано је 1 259 902 услуга или успешних 107,96%. 
За посматрани период од годину дана  сва извршења испод 90 % сматрају се  
непотпуним  и неуспешним извршењем плана рада. 
    

Извршење плана здравствених услуга  по службама: 
 

- Здравствена заштита одраслог становништва (изабрани лекар опште медицине 
   и одељења за здравствену заштиту радника, превентивни центар и ултразвучна 
   дијагностика) 
  Планирано 427 044, извршење 432 631, у процентима 101,30%. 
 
-Здравствена заштита деце предшколског узраста са развојним саветовалиштем 
   Планирано 60 341, извршење 61 032, у процентима 101,14%. 
 
-  Здравствена заштита деце школског узраста са саветовалиштем  за  младе            
    Планирано 53191, извршење 51 004, у процентима 95,88%. 
 
-  Здравствена заштита жена  
   Планирано 47 091, извршење 44 764, у процентима 95,06 %. 
 
 - Служба за кућно лечење и негу   
   Планирано 53 900, извршење 60 597 , у процентима 112,42 %. 
 
  - Хитна медицинска помоћ   
    Планирано 34 020, извршење 32 195, у процентима 94,64%. 
 
    Санитетски превоз са и без медицинске пратње – планирано 387 000 км,  
 извршење  471 964, у процентима 121,95%. 
 
  - Патронажна служба  
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   Планирано 21 585, извршење 20 138, у процентима 93,30 %. 
 
   - Стоматологија са Ртг у стоматологији 
   Планирано 82 841, извршење 85 557, у процентима 103,30 %. 
 
- Ултразвучна дијагностика  
   Планирано 1100, извршење 1002, у процентима 91,09% 
 
- Медицина рада –специфична здравствена заштита радника  
   Планирано за 2014 годину 24 815, извршење 23 220, у процентима 93,57. 
 Ове услуге се не уговарају са РФЗО 

 
 -Едукативни центар 
 
 Едукативни центар Дома здравља Ваљево  је у 2014.години планирао 

континуирану медицинску едукацију за докторе медицине, медицинске сестре 
техничаре, докторе стоматологије и здравствене сараднике. 

 У Едукативном центру је одржано 17 предавања из акредитованих програма. 
Просечна посећеност едукативним предавањима је 130 запослених. 

  Преко Едукативног центра Дома здравља Ваљево, акредитовано је  7 програма 
континуиране медицинске едукације чији су носиоци предавачи запослени у 
установи и то: три предавача струковне медицинске сестре техничари 
специјалисти, један предавач струковна медицинска сестра и један предавач 
медицинска сестра техничар.    
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7. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ  
    за период од 01.01.2014 године  до  31.12.2014. године 
 
   

ПРОЈЕКТИ  
  

 
   

 2013. ГОДИНА 2014. ГОДИНА 
   

ПРИХОДИ 2.546.000,00  
   

ТРОШКОВИ : 1.915.000,00 631.000,00 
накнаде ангажованим лицима 329.000,00  
стручне услуге здравствених 

радника 55.000,00  
медицинске услуге   

административни материјал 6.000,00  
материјал за саобраћај 1.000,00 34.000,00 

медиц и лаборатор материјал 103.000,00 221.000,00 
трошкови платног промета 8.000,00 6.000,00 

услуге комуникација  40.000,00 
услуге информисања 44.000,00  

медицинска и лабораторијска 
опрема 1.346.000,00 259.000,00 

репрезентација 7.000,00  
остали трошкови 16.000,00 71.000,00 

НЕИСКОРИШЋЕНО: 631.000,00 0,00 
 
 
 

Неискоришћена средства на крају 2013. године која су  остала по последњој фази 
пројекта  „Повећање доступности здравствене заштите особама старијим од 65 
година живота у руралним насељима територије града Ваљева“ из ДИЛС пројекта 
потрошена су наменски у првој половини године. Средства су уредно оправдана 
координаторима ДИЛС пројекта. Нових пројеката оваквог типа није било у 2014. 
години. Крајем 2014. године добили смо обавештење о гашењу ДИЛС пројеката, те 
из ових средстава више неће бити финансирања. 
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 БУЏЕТ ГРАДА ВАЉЕВА 

    

  
2013. ГОДИНА 2014. ГОДИНА индекс  

2014/2013 
ПРИХОДИ: 13.975.713,00 11.514.815,00 82,39 
рефундација породиљског 
боловања 6.168.665,00 4.148.539,00 67,25
мртвозорство 1.649.357,00 1.813.770,00 109,97
текуће одржавање и набавка 
опреме 6.157.691,00 5.552.506,00 90,17
        
ТРОШКОВИ: 13.901.092,00 11.589.436,00 83,37
        
боловање 6.094.044,00 4.223.160,00 69,30
мртвозорство 1.649.357,00 1.813.770,00 109,97
одржавање зграда 746.262,00 2.873.986,00 385,12
одржавање опреме 1.062.250,00     
опрема за саобраћај 2.388.000,00 2.678.520,00 112,17
административна опрема 621.596,00     
медицинска и лаборатор 
опрема 1.339.583,00     
        
ДЕФИЦИТ( ИСПЛАЋЕНО 
БОЛОВАЊЕ)   74.621,00   
ОСТАЛО НА ИМЕ 
НЕИСПЛАЋЕНИХ 
БОЛОВАЊА 74.621,00     
 

  
У 2014. години  из Буџета града Ваљева  наменски смо  добијали и трошили 
средства као што је приказано у претходној табели. Износ од 4.223.160,00 динара 
су рефундације за породиљско боловање. Уговором између Града Ваљева и Дома 
здравља Ваљево финансира се рад мртвозорске службе  ( у овој години то је износ 
од 1.813.770,00 динара). На позицији одржавање зграда  књижени су расходи за 
кречење ординација у Дому здравља  и амбуланти као и за и бетонирање стазе у 
амбуланти у Бранковини. Позиција опрема за саобраћај садржи набавку два 
путничка аутомобила ( за службу патронаже и кућне неге) и средства која се односе 
на преправку и опремање санитетског возила које је набављено крајем прошле 
године из средстава Града Ваљева. Резултат који се јавља на крају 2014. године 
као разлика већих трошкова (11.589.436,00 динара) и мањих прихода 
(11.514.815,00 динара) у ствари је износ исплаћеног боловања у 2014. години које 
је било на рачуну Дома здравља Ваљево 31.12.2013 године.  
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     ПРИХОДИ  И РАСХОДИ од РФЗО   
    

  2013. ГОДИНА 2014. ГОДИНА 
индекс  

2014/2013
        
ПРИХОДИ: 436.084.873,00 436.011.000,00 99,98
        
накнаде за рад запослених 336.806.513,00 334.974.000,00 99,46
превоз запослених 10.475.158,00 9.261.000,00 88,41
санитетски материјал 8.212.089,00 5.877.000,00 71,57
лекови са листе* 8.251.738,00 19.006.000,00 230,33
енергенти 21.450.000,00 22.000.000,00 102,56
материјални трошкови 30.017.177,00 32.548.000,00 108,43
лекови ван уговора 9.151.189,00 879.000,00 9,61
остали директни и индиректни 
трошкови стоматологије 6.039.856,00 6.208.000,00 102,78
рефундација боловања 475.153,00 280.000,00 58,93
наплаћена партиципација 5.206.000,00 4.978.000,00 95,62
      
    
ТРОШКОВИ: 435.721.000,00 436.347.000,00 100,14
        
плате запослених 284.124.000,00 282.108.000,00 99,29
доприноси за ПИО 33.411.000,00 34.398.000,00 102,95
доприноси за  здравство 17.606.000,00 16.164.000,00 91,81
доприноси за незапослене 2.147.000,00 2.126.000,00 99,02
накнаде у новцу за превоз 8.843.000,00 8.098.000,00 91,58
накнаде за боловања преко 30 
дана 475.000,00 234.000,00 49,26
Отпремнине** 939.000,00 3.076.000,00 327,58
накнаде трошкова за запослене-
маркице 1.456.000,00 1.134.000,00 77,88
остале накнаде- 4000 дин у јануару  
2013  године 2.060.000,00 0,00 0,00
јубиларне награде запосленима 3.423.000,00 3.428.000,00 100,15
трошкови платног промета 1.684.000,00 560.000,00 33,25
енергенти-струја, мазут,дрво, 
угаљ,лож  уље 10.710.000,00 13.093.000,00 122,25
комуналне услуге 2.729.000,00 2.172.000,00 79,59
услуге комуникација 4.626.000,00 4.903.000,00 105,99
трошкови осигурања 2.212.000,00 1.199.000,00 54,20
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oстали трошкови 2.000,00 4.000,00 200,00
компијутерске услуге-одржавање 
софтвера 979.000,00 1.338.000,00 136,67
трошкови службених путовања 338.000,00 375.000,00 110,95
услуге образовања и усавршавања 1.919.000,00 2.057.000,00 107,19
услуге информисања 199.000,00 203.000,00 102,01
стручне услуге*** 339.000,00 521.000,00 153,69
остале опште услуге – поправка 
врата  333.000,00 93.000,00 27,93
медицинске услуге**** 443.000,00 1.370.000,00 309,26
остале специјализоване услуге***** 329.000,00 936.000,00 284,50
текуће поправке зграда 3.245.000,00 1.044.000,00 32,17
текуће поправке опреме 4.618.000,00 5.725.000,00 123,97
административни материјал 2.302.000,00 1.993.000,00 86,58
материјал за образовање 
запослених 293.000,00 139.000,00 47,44
материјал за саобраћај-горива и 
мазива 10.129.000,00 9.934.000,00 98,07
медицински и лабораторијски 
материјал 30.816.000,00 29.666.000,00 96,27
одржавање хигијене 1.532.000,00 1.866.000,00 121,80
материјал за посебне намене****** 1.392.000,00 2.730.000,00 196,12
порези и таксе- регистрација 
возила******* 68.000,00 179.000,00 263,24
трошкови транспорта   14.000,00   
дотације за финансирање 
инвалида   3.467.000,00   
        
ДЕФИЦИТ   336.000,00   
СУФИЦИТ 363.873,00     
 
 
*У 2014. години  Лекови са листе и лекови ван уговора као приходи од РФЗО-а се не 
раздвајају већ нам РФЗО та средства пребацује заједно,те је из тог разлога приход 
од РФЗО-а на позицији Лекови са листе повећан у односу на прошлу годину, као 
што је и приход на позицији Лекови ван уговора драстично умањен управо због тога. 
Када у збиру сагледамо ове две позиције индекс повећања 2014 у односу на 2013 
годину је 114,26 %. 
На позицији материјални трошкови у табели прихода у износу од 32.548.000,00 
динара садржани су и приходи којима РФЗО финансира исплату  јубиларних 
награда и отпремнина  уговорених радника Дома здравља Ваљево као и обавезу 
финансирања инвалида по Закону о професионалној рехабилитацији и 
запошљавању  особа са инвалидитетом. Укупно пренети и исплћени  износ за ове 
намене је  9.971.000,00 динара.  
Средства која  су у 2014. години добијена од Републичког фонда за здравствено 
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осигурање Републике Србије  уговорена су за ту годину  и одређеном динамиком су 
у току године пристизала на рачун Дома здравља Ваљево и наменски трошена за 
плате и превоз  запослених који су кадровским планом предвиђени ( уговорени 
радници) и  трошкове који су настали у току 2014 године, а који су признати од 
стране РФЗО-а и чијим настанком се обезбеђује несметано функционисање и рад 
Дома здравља Ваљево. 
**Позиција отпремнине на трошковној страни је повећана из разлога одласка већег 
броја запослених у пензију у 2014. години  у односу на 2013. годину. 
***Стручне услуге је конто на којем смо књижили услуге адвоката и надзорног 
органа по рачунима из претходних година које нам је испоставио Здравствани 
центар Ваљево. 
****Трошкови на конту медицинске услуге има индекс  2014.  у односу на 2013. 
годину  309,26 %  због  плаћања рачуна за услуге које нам врши ЗЗЈЗ ( услуге 
прегледа брисева, одлагања инфективног отпада) као и плаћања Општој болници 
Ваљево за испостављене рачуне из претходних година за макробиолошку 
стерилизацију, стерилизацију инфективног отпада, прегледе брисева и сл.  
***** Остале специјализоване услуге садржи трошкове везане за плаћање рачуна за 
преглед воде, услуге прања и пеглања веша, поправке фискалних каса, контроле 
инсталација грејања и др. специфичне услуге. До повећања индекса дошло је услед 
повећања трошкова за ове намене, у односу на 2013.годину.  
******Материјал за посебне намене садржи све трошкове настале у вези набавке 
ситног инвентара ( медицинског и немедицинског), резервних делова и потрошног 
материјала. У  2013 години примат је био на набавци медицинског ситног инвентара 
( стетоскопи, разне медицинске инструменте, торбе за службе које су на терену и 
сл.). 
 *******Износ на позицији Порези и таксе – регистрација возила плаћених из 
средстава РФЗО-а  је повећан у односу на 2013. годину јер смо у 2013. години  већи 
део за ове трошкове плаћали из сопствених средстава.   
Дефицит који је исказан под 31.12.2014. настао је као разлика укупних прихода 
добијених од стране РФЗО-а и укупних расхода који су из тих средстава плаћени у 
току календарске 2014 године ( примењујући готовинску основу) и покривен је 
средствима која су остала неутрошена на крају 2013. године.   
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                            СОПСТВЕНА СРЕДСТВА  

    

  
2013. година 2014. година индекс 

2014/2013 
ПРИХОДИ: 31.885.000,00 32.622.000,00 102,31
        
продаја услуга 28.998.000,00 27.979.000,00 96,49
мешовити приходи 2.139.000,00 4.318.000,00 201,87
продаја непокретности- стан Радовић 
Гордана 231.000,00 240.000,00 103,90
продаја основних средстава-ауто  517.000,00 0,00 0,00
закуп едукационе сале   80.000,00   
рефундација МУП-а   5.000,00   
        
ТРОШКОВИ: 31.840.000,00 33.655.000,00 105,70
        
плате запосленима 12.633.000,00 12.087.000,00 95,68
доприноси за ПИО 1.415.000,00 1.266.000,00 89,47
доприноси за здравство 791.000,00 623.000,00 78,76
доприноси за незапослене 97.000,00 82.000,00 84,54
отпремнине 460.000,00 556.000,00 120,87
помоћ члановима уже породице 150.000,00 202.000,00 134,67
накнада трошкова за запослене 
(превоз) 932.000,00 1.239.000,00 132,94
награде запосленима – накнада 
члановима  УО и НО из редова 
запослених 1.560.000,00 125.000,00 8,01
трошкови платног промета 315.000,00 141.000,00 44,76
услуге комуникације 2.000,00 15.000,00 750,00
трошкови осигурања 25.000,00   0,00
компјутерске услуге 124.000,00   0,00
услуге образовања - специјализација 60.000,00   0,00
услуге информисања 8.000,00   0,00
стручне услуге 5.209.000,00 5.063.000,00 97,20
репрезентација 581.000,00 154.000,00 26,51
остале опште услуге- уговор о поврем и 
привременим пословима   139.000,00   
медицинске услуге 2.154.000,00 1.546.000,00 71,77
остале специјализоване услуге   69.000,00   
одржавање зграда 6.000,00 153.000,00 2.550,00
поправке опреме 110.000,00 972.000,00 883,64
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материјал за образовање   90.000,00   
материјал за саобраћај   237.000,00   
медицински и лабораторијски 
материјал 2.119.000,00 1.259.000,00 59,41
материјал за хигијену 29.000,00   0,00
материјал за посебне намене 52.000,00 200.000,00 384,62
финансијске промене на финансијским 
лизинзима 82.000,00 42.000,00 51,22
отплата камата 153.000,00 59.000,00 38,56
порези и таксе 295.000,00 53.000,00 17,97
обавезне таксе 53.000,00 18.000,00 33,96
новчане казне -суд решења 162.000,00 105.000,00 64,81
одржавање зграда 708.000,00   0,00
опрема за саобраћај 873.000,00 695.000,00 79,61
административна опрема 682.000,00 457.000,00 67,01
новчане казне -записници контроле 
РФЗО-а   5.084.000,00   
опрема за јавну безбедност   51.000,00   
отплата стана из фонда солидарности   155.000,00   
амортизација опреме   501.000,00   
амортизација зграда   217.000,00   
СУФИЦИТ: 45.000,00     
ДЕФИЦИТ   1.033.000,00   

 
 

Износ дефицита који је у овој години исказан у износу од 1.033.000,00 динара је 
увећан за обрачунску категорију амортизације- последње две позиције у табели 
трошкова         ( према инструкцији за израду завршног рачуна за 2014. годину коју 
смо добили од РФЗО-а) у износу од 718.000,00 динара, те је дефицит као разлика 
прихода и  расхода насталих  из готовинске основе, у ствари, 315.000,00 динара     
( 1.033.000,00 динара – 718.000,00 динара ). Овај дефицит је покривен средствима 
која су остала неутрошена на дан 31.12.2013. године. 
Дом здравља Ваљево остварује сопствене приходе пружајући услуге прегледа 
грађана за полагање и продужење возачке дозволе, периодичне прегледе 
запослених и издавање лекарских уверења у циљу запошљавања ( на овим 
пословима радили су доктори по Уговору о допунском раду или Уговору о делу)  као 
и стоматолошке услуге које се  пружају у оквуру стоматолошке службе и то су 
примарни извори остварења сопствених средстава.  Стоматолошка служба у 2014 
години обезбедила је из сопствених прихода средства за исплату зарада за 
неуговорене раднике ( број запослених у току године  је варирао од 12 до 16 
извршилаца). 
На конту мешовитих прихода књижени су приходи од наплаћених штета од 
осигуравајућих кућа, приходи који су настали обуставама наших запослених на име 
обустава за коришћење службених мобилних телефона преко одређеног лимита, 
приходи настали од наплате судских казни, и слични приходи.  
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Када су у питању приходи од продаје непокретности ту су књижени приливи од 
купца (запослене)  за стан који је добијен од Фонда за солидарну стамбену 
изградњу и он је дат на коришћење и отплату где купац - запослена месечно 
уплаћује рате на наш рачун, а Дом здравља Ваљево онда та средства пребацује на 
рачун Буџета Града  Ваљева.  
Стручне услуге је конто на којем се књиже обрачуни и исплате запосленима по 
уговору о делу за послове које обављају ван радног времена и остварују  сопствене 
приходе Дома здравља Ваљево на конту – продаја услуга.   
На конту медицинске услуге књижени су рачуни за услуге које смо морали да 
користимо од других установа (лабораторијске услуге) и појединаца лекара 
различитих специјалности који нису запослени Дома здравља.  
Поправка опреме у износу од 972.000,00 динара односи се на поправку апарата и 
замену делова на апаратима у служби стоматологије. 
Конто материјал за посебне намене садржи плаћање дела рачуна за резервни део 
за ултразвучну сонду која је набављена у 2014. години. 
Износ од 5.084.000,00 динара на име враћених  средстава РФЗО-у по основу 
њиховог записника о контроли односи се на контролисани период  од 01.01.2013. до 
31.10.2013. године и по том записнику су враћена средства на име ненаменског 
трошења средстава због неправилно примењеног коефицијента за једног 
запосленог (127.000,00 дин), финансирање синдикалних додатака (278.000,00 дин), 
финансирање стимулације (1.173.000,00 дин), неосноване исплате прековременог 
рада свим запосленим у Дому здравља – по три дневнице ( 3.360.000,00 дин) и 
финансирања плата радника у стоматологији који нису могли бити уговорени 
( 146.000,00 дин). 
Напомињемо да су у претходним табелама везаним за трошкове и расходе на 
неким позицијама поља у табели  у некој од година празне, из разлога што су 
срества за њихово плаћање  обезбеђивана, у зависности од године, или од РФЗО-а 
или из сопствених средстава или у некој од година их није ни било, тако да су 
остала непопуњена. 
Сопствена средства су трошена према приоритетима у сваком моменту, а то су 
плате и превоз  за запослене којима се накнаде не исплаћују из средстава РФЗО-а, 
(неуговорени радници), исплата накнаде по Уговорима о допунском раду и 
Уговорима о делу за обављени рад   као и све трошкове који су проистекли из 
пословања Дома здравља Ваљево, а који треба да се плаћају из сопствених 
прихода. 
Укупни приходи Дома здравља Ваљево у 2014. години износе 480.147.815,00 
динара,  а укупни расходи 482.222.436,00  динара , тако да је мањак новчаних 
прилива  на дан 31.12.2014. године  2.074.621,00  динара. 
На дан 31.12.2014.  године обавезе према добављачима износе 21.090.152,33 
динара , а потраживања од купаца су 10.311.680,78  динара. 

 
 

  Дом здравља Ваљево  
                                                   директор  
                                                                                                    др Миливоје Симовић 

 


