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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. 

.   
             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 
самоуправе-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 и здравствених сарадника 
Закон о лековима и медицинским средствима 
Закон  о  пензијском  и  инвалидском  осигурању 
Закон  о  доприносима  за  обавезно  социјално  осигурање 
Закон о заштити становништва од заразних болести 
Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму 
Закон о санитарном надзору  
Закон о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства  
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 
Закон о спречавању злостављања на раду 
Закон о заштити узбуњивача 
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Уредба о плану мреже здравствених установа 
Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 
Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запосленима у јавним 
службама 
Уредба о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у 
јавном сектору 
Правилник о условима и начину унутрашње организације здравствених станова 
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  
Правилник о имунизацији и начину заштите лековима 
Правилник о начину пријављивања, прикупљања и праћења нежељених 
реакција на лекове 
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 2019. 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 
Стратегија за стално унапређење квалитета здравствене заштите и 
безбедности пацијента 
Образац за пријављивање нежељене реакције на лек 

2.2. Прописи којима је регулисано извештавање: 
 
Обавеза усвајања Извештаја о раду и пословању 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 унутрашњој организацији и 
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систематизацији радних места у Дому здравља. 
Дом здравља Ваљево по областима делатности у свом саставу има једанаест 
организационих јединица, смештених у централном објекту у Ул. Железничка 
бр.12. изузев Службе за стоматолошку здравствену заштиту која је смештена у 
засебном објекту у Ул. Карађорђева бр.45. Организационе јединице Дома 
здравља Ваљево су:   
 

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. Служба за стоматолошку здравствену заштиту; 
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. Медицина 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 и 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. 
Служба за стоматолошку здравствену заштиту делатност обавља у 
централном објекту у Карађорђевој улици бр.45,  у стоматолошким 
ординацијама у  основним школама у Ваљеву и средњим школама : 
Медицинској школи „Др Миша Пантић“, Пољопривредној школи са домом 
ученика 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; 
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-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; 
-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 примарном здравственом 
заштитом на подручју које покрива.  
Сви објекти опремљени су  пратећом опремом која обезбеђује адекватно 
пружање здравствене заштите на примарном нивоу.  

      5. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И КАДРОВИ 

 
Прописи којима се регулише број и структура запослених у установи: 
Закон о  здравственој заштити („Сл.гласник РС“ бр.25/2019),  
Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл. гласник РС“ 
бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015 i 62/19); 
Правилник о условима и начину унутрашње огранизације здравствених 
установа ( „Сл.гласник РС“  бр. 43/2006 и 126/2014);  
Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у 
здравственим установама и другим облицима здравствене службе ( „Сл. 
гласник РС“ бр. 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012, 22/13 и 16/2018); 
Кадровски план Министарства здравља Републике Србије za 2019.годину. 

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 
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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 

 
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, запослени у немедицинским службама и 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. 
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5.3. Кадровска структура: 
 
Од укупног броја запослених у Дому здравља Ваљево,  за 337 запослених 
средства за плате се обезбеђују на основу Уговора закљученог са Републичким 
фондом здравственог осигурања, а 16 запослених се финансира из сопствених 
средстава установе остварених на тржишту. 
  
 

Занимање 
Неодређено 

Дом здравља 
Одређено Дом 

здравља 
Неодређено 

Стоматологија 
Одређено 

Стоматологија Укупно 

Сарадници 3 0 0 0   3 

Доктори 
медицине 81 6 18 5 110 

Медицинске 
сестре 137 9 29 4 179 

Немедицински 
радници 63 11 0 0  74 

Укупно 284  26 47 9 366 
 

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 се исплаћују на 
основу Закона 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.113/17), 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, 113/17-др.закон, 21/18 и 10/19). 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. 116/14и 95/18). 
Основица за обрачун и исплату  плата запосленима, утврђује се у складу са 
протоколом – закључцима- Владе Републике Србије. 
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Занимање и ниво квалификације Коеф 
Број 

 
извршилаца 

Нето плата Бруто плата 
Нето 
плата 

Бруто 
плата 

Индекс 
 нето 
плата 

Индекс  
бруто 
плата 

2018.год. 2018. год. 2019.год. 2019. год. 

Спремачице (I) 6,83 23 25.751,82 41.124,12 30.458,71 48.402,49 118,28 117,70 

Помоћни радници 7,34 2 27.614,18 43.907,44 31.604,41 50.233,53 114,45 114,41 

Технички радници (III) 8,98 28 32.531,06 52.580,72 34.821,32 56.563,78 107,04 107,58 

Административни  радници (IV) 10,2 9 34.649,71 55.739,08 36.173,58 57.870,47 104,40 103,82 

Медицинске  сестре (IV) 12,59 107 38.405,79 62.077,63 45.711,40 73.858,90 119,02 118,98 

Медицинска  сестра (IV) 13,11 5 43.715,03 71.233,93 53.534,24 86.975,48 122,46 122,10 

Административни  радници (VI) 13,26 4 43.894,03 71.282,91 47.282,59 76.431,94 107,72 107,22 

Медицинске  сестре (IV) 13,57 42 40.592,83 66.362,21 49.054,21 80.331,24 120,84 121,05 

Више медицинске  сестре  (VI) 14,38 18 46.066,18 74.894,70 59.174,82 96.326,74 128,46 128,62 

Више медицинске сестре  (VI) 15,32 3 50.324,30 82.410,83 58.438,84 96.480,54 116,12 117,07 
Администр.радници  и здр. 

сарадници  (VII) 
18,7 7 61.243,01 100.696,00 68.801,67 112.391,77 

112,34 111,61 
Доктори медицине и стоматологије 

(VII/1) 
22,55 35 65.106,67 107.526,82 72.313,57 118.987,77 

111,07 110,66 

Специјалисти  (VII /2) 26,13 59 84.819,59 140.104,61 93.527,19 153.724,50 110,27 109,72 

Доктор  Медицине (VII/2) 28,24 12 90.214,68 153.020,72 104.128,95 177.554,56 115,42 116,03 

 
 
Директор  Дома здравља Ваљево има основни коефицијент за  обрачун плате у 
износу од 26,13 уз припадајући додатак за то радно место према Уредби о 
коефицијентима за обрачун и исплату плата запосленима у јавним службама и 
Колективним уговором Дома здравља Ваљево. Остали запослени који су 
распоређени на руководећа радна места имају основни коефицијент у 
зависности од радног места, уз припадајући додатак за то радно место према 
Уредби и Колективним уговором Дома здравља.   
Подаци који су дати за  2018. и 2019. годину односе се на податке о бруто и нето 
платама запослених по одређеним коефицијентима ( основна плата, део плате 
за радни учинак и увећана плата за рад на дане празника, рад ноћу, 
прековремени рад, дежурство и минули рад). 

5.5. Органи Дома здравља Ваљево 
 
Органи управљања у Дому  здравља Ваљево су: директор, Управни одбор и 
Надзорни одбор. 
 
 Управни  одбор 
 
У складу са одредбама  Закона  о  здравственој  заштити  и одредбама Статута 
Управни одбор има  пет  чланова,  од  којих  су  три  члана    представници  
оснивача, а  два  члана  су представници  запослених. 
У 2019. години, Управни одбор је одржао 8 седница.  
  
На седницама Управног одбора, разматрана су следећа питања у оквиру 
надлежности: 



10 
 

-   Пограм рада Дома здравља Ваљево за 2019.годину; 
-   Финансијски план, План набавки  и План стручног усавршавања за 2019.г; 
 - Извештај Централне пописне комисије о годишњем попису имовине и 
обавеза  Дома здравља Ваљево са стањем на дан 31.12.2018.године; 
-    Расписивање конкурса за избор заменика директора; 
-    Измена Правилника о стручном усавршавању; 
-   Допуна Ценовника здравствених услуга које се не обезбеђују из средстава 
обавезног здравственог осигурања;  
-    Извештај о раду Дома здравља Ваљево и завршни рачун за 2018.годину; 
 -   Прва Измена и допуна Финансијског плана и Плана набавки за 2019.годину; 
-    Избор заменика директора; 
-    Тромесечни Извештај о пословању Дома здравља Ваљево; 
-    Друга измена Финансијског плана Дома здравља Ваљево за 2019.годину;  
-   План потреба роба и услуга које су предмет централизованих јавних набавки 
за 2020.годину; 
-   Трећа измена Финансијског плана Дома здравља Ваљево за 2019.годину; 
 -  Шестомесечни извештај о раду и пословању Дома здравља Ваљево; 
 -  Четврта измена  Финансијског плана и Плана набавки за 2019. годину; 
 - Расход основних средстава, лекова и ситног инвентара закључном са 
30.09.2019.године; 
-   Доношење Правилника о коришћењу и употреби службених возила;   
-   Доношење одлуке о накнади за допунски рад у медицини рада; 
-   Пета измена  Финансијског плана и Плана набавки за 2019. годину. 
 
 
Поред наведених одлука, Управни одбор је на седницама разматрао и усвајао 
одређене  закључке, предлоге и препоруке, у циљу унапређења квалитета и 
ефикаснијег  рада и пословања Дома здравља Ваљево.  
 
Надзорни  одбор 
 
Надзорни  одбор Дома здравља Ваљево има три члана, од којих су два члана 
представници  оснивача, а  један члан је  представник  запослених. 
Надзорни  одбор у 2019.години  није заседао.  
 
Стручни  органи Дома здравља  
 
Стручни органи у Дому здравља су: Стручни савет, Стручни колегијум, Етички 
одбор и Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите. 
 
Стручни  савет 
  
Стручни  савет  је саветодавно тело директора и Управног одбора. Стручни 
савет има седам  чланова које  именује  директор.  
У  току 2019.године  Стручни  савет  је  одржао шест  седница,  на  којима  је 
разматрао следеће: Годишњи извештај о унутрашњој провери квалитета 
стручног рада за 2018.годину, кварталне извештаје о унутрашњој провери 
квалитета стручног рада по организационим јединицама, предлог чланова 
Управног одбора из реда запослених, предлог Плана унапређења квалитета 
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стручног рада за 2019.годину, предлог Плана стручног усавршавања 
здравствених радника и здравствених сарадника за 2020.годину, План 
унапређења стручног рада и стручног развоја и предлог упућивања кандидата 
на специјализацију. Поред наведеног, Стручни савет је разматрао и друга 
питања из делокруга рада и своје надлежности.   
 
 
Стручни  колегијум  
 
Стручни  колегијум  Дома здравља је стручно тело којег чине сви начелници 
организационих јединица, које именује директор. Стручни колегијум заседа 
једанпут недељно, при чему разматра и усваја стручне доктринарне ставове 
Дома здравља, даје иницијативу и предлаже мере у циљу побољшања 
организације и унапређења квалитета стручног рада установе, предлаже план 
стручног усавршавања и континуиране едукације здравствених радника и 
здравствених сарадника,  врши анализу и оцену извршења Плана рада по 
кварталима, врши оцену остварених резултата рада, анализу оспорених 
фактура од стране РФЗО-а, као и друга питања од значаја за успешан рад и 
функционисање 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.  
У 2019. години одржана је једна седница Етичког одбора на којој је одлучивано 
о спровођењу истраживања путем анкете корисника здравствених услуга. 
 
Комисија  за  унапређење  квалитета здравствене заштите 
 
Комисија  за  унапређење  квалитета здравствене заштите је стручно тело које 
се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите у Дому 
здравља Ваљево.  Комисија има  пет  чланова, а у току 2019.  године  одржала 
је седам седница на којима је донела годишњи План праћења показатеља 
квалитета здравствене заштите за 2019.годину, Годишњи план праћења 
показатеља квалитета здравствене заштите за 2019. годину, Интегрисани план 
сталног унапређења квалитета рада Дома здравља Ваљево за 2019.годину и 
усвојила Интегрисани извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада 
за 2018.годину.  
 Комисија је  спровела две ванредне  унутрашње провере квалитета стручног 
рада у оквиру којих је контролисано вођење медицинске документације, њен 
садржај и квалитет, евидентирање и фактурисање услуга, обим и садржај 
спровођења превентивних мера и др.  
Анкета „Задовољство запослених у здравству и корисника услуга за 2019. 
годину“, успешно је спроведена од стране Комисије за унапређење квалитета 
здравствене заштите. Такође је одрађена анализа  задовољства запослених у 
здравству и корисника услуга за 2018. годину, уз редовно праћење и 
анализирање показатеља квалитета здравствене заштите. Број унапређених 
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показатеља безбедности пацијената у односу на план је остварен, а 
делимично је реализован  број унапређених аспеката задовољства корисника и 
запослених.  
Извештај о показатељима квалитета здравствене заштите за 2019.годину и 
активностима Комисије за унапређење квалитета здравствене заштите Дома 
здравља доставља се Филијали Републичког фонда за здравствено осигурање, 
а извештаји истраживања задовољства корисника услугама здравствених 
служби и запослених у установи, достављају се Заводу за јавно здравље у 
предвиђеном року.  
 
5.6. Пројекти и програми  Дома здравља реализовани у  2019. години 
 
Пружање здравствене заштите осигураним лицима Републичког фонда 
здравственог осигурања обезбеђено је Планом 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.  
Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног 
здравственог осигурања за 2019. годину, који је Дом здравља  закључио са 
Филијалом Ваљево РФЗО обезбеђено је и  финансирање здравствене заштите 
осигураним лицима, као и спровођење Програма рада  за 2019. годину. 
У 2019.години, Дом здравља Ваљево је у циљу унапређења и побољшања 
здравствене заштите био укључен у следеће  ДИЛС пројекте, 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“; 
3. Међународни пројекат Европске уније „Невидљива деца“ у којем је Дом 
здравља био партнер;  
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 „Школа исхране одојчади“, 
Програм психофизичке припреме трудница за порођај; 
Програм превенције депресије; 
Програм превенције кардиоваскуларних болести; 
Програм превентивних прегледа у удаљеним сеоским подручјима, у сарадњи 
са месним заједницама.  
Програм доступности здравствене заштите у удаљеним сеоским подручјима-   
редован одлазак лекарске екипе у сарадњи са Апотекарском установом 
Ваљево, у Месну заједницу Горњи и Доњи Таор у периоду од октобра  до 
априла месеца, последње среде у месецу.  
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5.7. Одбор за јавно здравље 
 
Рад Одбора за јавно здравље Ваљево, у 2019. години, обележен  је низом 
активности као и у претходним годинама од  оснивања Одбора. 
Бројне активности у оквиру Промоције здравља и обележавања важних датума 
у Календару здравља, су спроведене у сарадњи са званичним носиоцима 
превентивних активности у Дому здравља Ваљево: Службом поливалентне  
патронаже, Центром за превенцију, као и Саветовалиштем за дијабетес, али и 
сарадницима шире локалне заједнице. 
Партнери и сарадници  у акцијама били су такође и институције шире локалне 
заједнице: Завод за јавно здравље Ваљево, Општа болница Ваљево, основне 
и средње школе, Полицијска управа Ваљево, Предшколска установа „Милица 
Ножица'', Црвени Крст Ваљево, локална самоуправа, Апотекарска установа 
,,Вега'', медији, суграђани града Ваљева и околине. 
Активности Одбора за јавно здравље Дома здравља Ваљево у 2019.години,  
кренуле су традиционалним обележавањем 31.01.2019.године Националног 
дана против дуванског дима и упућивањем конкурса за предшколце и основце 
са територије Града Ваљева, за израду ликовних и литерарних радова на тему 
“Свака цигарета смета”, а најбољи радови су награђени у оквиру 
манифестације Светски дан без дуванског дима 31.05.2019.године. 
- Учешће на обележавању Светског дана здравља 07.04.2019.године. 
- Светски дан без дуванског дима 31.05.2019.године, обележен у организацији 
Одбора Завода за јавно здравље Ваљево, у сарадњи са поменутим 
сарадницима. Домаћин манифестације је била ОШ “Десанка Максимовић” 
Ваљево. 
- Манифестација “Купинијада 2019” – Ставе. 
- Учешће на обележавању Светског дана срца 25.09.2019. године. 
-Учешће на обележавању “Дечије недеље” 2019.године– Прва недеља октобра. 
- Учешће на обележавању Светског дана хране 16.10.2019.године у Дому 
здавља Ваљево са основним школама и Полицијском управом Ваљево. 
Централна Манифестација одржана је  у организацији Дома Здравља Осечина,  
основне школе  и вртића у Осечини. 
- Учешће на обележавању Светског дана борбе против дијабетеса 
14.11.2019.године   –Дом здравља Ваљево. 
- Дом здравља Ваљево је у 2019. години организовао и спровео већи број 
програма превентивних прегледа за становништво Ваљева и околине, а Одбор 
за јавно здравље се придружио тим активностима. 
 
 
6. ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА  РАДА ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА ЗА 
УСЛУГЕ УГОВОРЕНЕ СА РЕПУБЛИЧКИМ ФОНДОМ ЗДРАВСТВЕНОГ 
ИГУРАЊА 
 
Републички фонд за здравствено осигурање –Филијала за Колубарски округ у 
Ваљеву, по прибављеном мишљењу Завода за јавно здравље на извршење 
Плана рада Дома здравља Ваљево, приступа оцени извршења плана, која се 
исказује за следеће појединачне елементе чије се извршење анализира: кадар 
на реализацији плана, посете и терапијско дијагностичке услуге, превентивни 
прегледи и уговорене и фактурисане услуге.  
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Приликом давања оцене на извршење Плана рада за 01.01.-31.12.2019.годину, 
Филијала за Колубарски округ је прихватила мишљење Завода за јавно 
здравље Ваљево у коме је наведено да је Дом здравља Ваљево, према 
подацима из електронске фактуре, успешно реализовао План рада за 2019. 
годину.  
Од укупно уговорених  1446751  услуга (укључујући и услуге санитетског 
превоза) реализовано је 1463614 услуга или успешних 101.17%.  
Од укупно уговорених 831751 здравствених услуга без санитетског превоза, 
реализовано је 810551 услуге, или 97.45%. 
За посматрани период од годину дана, према упутствима Института за јавно 
здравље, добра реализација плана рада је извршење од 90 % и више. 
 
Извршење плана здравствених услуга  по организационим јединицама: 
 
-  Здравствена заштита одраслог становништва (изабрани лекар и  
    превентивни   центар) 
     Планирано 421749 услуга, извршење 417321, у процентима 98.95 %. 
 
- Здравствена заштита предшколске деце са развојним саветовалиштем    
    Планирано 58415 услуга, извршење 56371, у процентима 96.50 %. 
 
- Здравствена заштита деце школског узраста са саветовалиштем  за  младе               
      Планирано 57074 услуга, извршење 49593, у процентима 86.89 %. 
 
- Здравствена заштита жена  
      Планирано 46665 услуга, извршење 43314, у процентима 92.82 %. 
 
-    Кућно лечење и нега   
       Планирано 99773 услуга, извршење 90918, у процентима 91.12%. 
 
-    Хитна медицинска помоћ   
       Планирано 35988 услуга, извршење 35613, у процентима 98.96 %. 
     Санитетски превоз са и без медицинске пратње  
     Планирано 615000км, извршење  653063км, у процентима 106.19%. 
 
-      Поливалентна патронажа  
       Планирано 20732 услуга, извршење 19619, у процентима 94.63 %. 
 
-      Стоматолошка здравствена заштита  са РТГ у стоматологији 
       Планирано 91355 услуга, извршење 97802, у процентима 107.05 %. 
 
-   Ултразвучна дијагностика  
        Планирано 7818 услуга, извршење 8140, у процентима 104.11% 
 
- Медицина рада- специфична здравствена заштита радника која се не  
        обезбеђује из средстава обавезног здравственог осигурања  
         Планирано 29780 услуга, извршење 26658, у процентима 89.52%.  
 



15 
 

За спровођење активности из области бриге за јавно здравље, програмом 
превенције и контроле хроничних незаразних болести у Граду Ваљеву, који се 
финансира из градског буџета, ангажовани су лекари специјалисти из области 
педијатрије, офталмологије, оториноларингологије, неуропсихијатрије, 
кардиологије, гастроентерологије, ендокринологије и нуклеарне медицине. 
-       Превенција хроничних незаразних болести 
  Планирано 15000 услуга, извршење 11313, у процентима 75.42%.   
План превенције за 2019.годину није извршен у предвиђеном обиму, јер су 
били предвиђени извршиоци – специјалиста пнеумофтизиолог и радиолог, који 
нису ангажовани, а специјалиста педијатар је од предвиђених 11 месеци, 
радио 7 месеци.   
Едукативни центар Дома здравља Ваљево  је у 2019.години планирао 
континуирану  медицинску едукацију за докторе медицине, медицинске сестре 
техничаре, докторе стоматологије и здравствене сараднике, чему су значајан 
допринос дали и  чланови Одбора за јавно здравље.  
Континуирану едукацију у 2019.години је похађало укупно 297 запослених. 
 

   7. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ за период од 01.01.2019.  до  31.12.2019. 

7.1. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
 

Рефундације за породиљско боловање које исплаћује Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања  редовно су измириване у 2019. 
години. За ове намене Министарство је у 2019. години пребацило износ од 
2.218.164,98  динара, колико је и исплаћено. 
 

    7.2. Буџет града Ваљева 

    

Буџет града Ваљева 2018.година 2019. година 
индекс 

2019/2018 

        

ПРИХОДИ: 64.976.486,28 45.667.635,80 70,28 

        

текуће одржавање и набавка опреме 
54.906.801,25 37.778.949,60 68,81 

(пр.активност 1801-0001) 

мртвозорство (пр. активност 1801-0002) 1.481.058,41 1.748.410,53 118,05 
спровођење активности 

6.994.006,62 6.140.275,67 87,79  из области др бриге за јавно здравље 
(пр активност 1801-0003) 

стална буџетска резерва  298.560,00 0,00   
пројекат популационе политике 1.296.060,00 0,00   

        

ТРОШКОВИ: 64.976.486,28 45.667.635,80 70,28 
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стручне услуге по уговору 9.778.494,62 6.140.275,67 62,79 

мртвозорство 1.481.058,41 1.748.410,53 118,05 

здравствена заштита по уговору 568.860,48 0,00 0,00 

текуће поправке и  одржавање зграда 570.880,00 597.828,00 104,72 

текуће поправке и  одржавање опреме 1.500.000,00 0,00 0,00 

материјал 2.597.822,40 7.687.400,40 295,92 

капитално одржавање домова здравља 6.333.033,78 1.200.000,00 18,95 

опрема за саобраћај ( набавка аутомобила ) 5.726.392,00 7.892.000,00 137,82 

намештај 1.674.000,00 2.166.024,00 129,39 

клима уређаји 498.600,00 663.100,00 132,99 

рачунари 2.344.459,39 2.996.280,00 127,80 

фотографска опрема 225.398,00 0,00 0,00 

опрема за домаћинство 325.950,00 165.540,00 50,79 

медицинска и лаборатор опрема 29.778.342,00 13.668.511,20 45,90 

мерни и контролни инструменти-ваге   742.266,00   

опрема за јавну безбедност 1.573.195,20 0,00 0,00 

 
 
У 2019. години  из буџета града Ваљева Дому здравља Ваљево  опредељена 
су средства у укупном  износу 45.667.635,80 динара ( за функционисање 
установе ПЗЗ  – 37.778.949,60 динара, за реализацију Програма превенције  -  
6.140.275,67 динара и за рад мртвозорске службе – 1.748.410,53 динара.  
Уговором између Града Ваљева и Дома здравља Ваљево финансира се рад 
мртвозорске службе  ( у овој години - износ од 1.748.410,53 динара).   
На позицији стручне услуге по Уговору исказани су трошкови у износу од 
6.140.275,67 динара за  исплаћену  накнаду за рад доктора-консултаната који 
су ангажовани у циљу спровођења Плана превенције незаразних хроничних 
болести у Дому здравља Ваљево у 2019. години. 
Са позиције текуће поправке и одржавање зграда у износу од 597.828,00 
динара плаћен је  рачун за кречење просторија.   
На позицији материјал у износу од 7.687.400,40 динара садржана су плаћања 
рачуна добављачима за испоручене лекове у износу од 2.708.000,00 динара, 
санитетски и потрошни материјал у износу од 568.000,00 динара и набављен 
медицински ситан инвентар у износу од 4.411.400,40 динара.На основу члана 
262.  Закона о здравственој заштити из буџета града Ваљева измирени су 
дугови Дома здравља Ваљево по основу рачуна  из 2019. године за лекове у 
износу од 2.708.000,00 динара и санитетски и потрошни материјал у износу од 
568.000,00 динара на позицији Материјал.  
Средства у износу од 1.200.000,00 динара  на позицији капитално одржавање 
домова здравља опредељена су и потрошена за израду пројектне 
документације за реконструкцију објекта Дома здравља Ваљево коју 
финансира Канцеларија за управљање јавним улагањима. 
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У 2019. години из средстава које је обезбедио Град Ваљево набављени су 
једно санитетско,једно теретно путничко и једно путничко возило  у укупном 
износу од  7.892.000,00 динара. 
За купљени намештај издвојен је износ од 2.166.024,00 динара. 
За набавку клима уређаја утрошено је 164.500,00 динара и лед панела  - 
498.600,00 динара. 
Средства у висини 2.996.280,00 динара искоришћена су  за набавку 20  нових 
рачунара и 2 сервера. 
У износу од 165.540,00 динара набављени су један тример, три фрижидера и 
два шпорета за службу стоматологије. 
Из средстава које је обезбедио Град Ваљево у 2019. години набављена је 
медицинска опрема у износу од 13.668.511,20 динара и то : 117.300,00 динара 
плаћена је фактура из 2018. године за један набављени медицински наменски 
фрижидер,1.266.480,00 динара за 5 ЕКГ апарата и 64.800,00 динара за 6 
инхалатора, два фрижидеа за вакцине у вредности од 666.432,00 динара, 
четри гермицидне лампе у вредности од 156.187,20 динара, два ЦТГ апаратa 
у вредности од 518.112,00 динара, три гинеколошка стола  у вредности од 
2.431.440,00 динара, интраорални РТГ за службу Стоматологије у вредности 
982.020,00 динара, један спирометар у вредности 480.636,00 динара, један 
ендомотор вредности 103.200,00 динара, вакум формер у вредности 
52.968,00 динара, три стоматолошке столице са опремом у вредности од 
1.226.553,36 динара, имплантмед и насадник хируршки у вредности од 
328.740,00 динара, компресор  у вредности 47.846,64 динара, карт за 
стоматолошки апарат у вредности од 788.484,00 динара,  два дефибрилатора 
у вредности од 3.600.000,00 динара,  стоматолошки аспиратор у вредности 
141.312,00 динара, ултразвучна сонда у вредности од 588.000,00 динара и 
два аспиратора у вредности од 108.000,00 динара. На конту 512531 - Мерни и 
контролни инструменти искоришћена су средства у висини 742.266,00 динара 
за набавку десет вага. 
 

7.3. Републички фонд за здравствено осигурање 
        

РФЗО 2018.година 2019.година 
индекс 

2019/2018 

        

ПРИХОДИ: 446.001.000,00 483.307.000,00 108,36 

        

накнаде за рад запослених 342.635.000,00 380.982.000,00 111,19 

превоз запослених 9.883.000,00 10.362.000,00 104,85 

санитетски материјал 5.952.000,00 5.493.000,00 92,29 

лекови са листе 12.628.000,00 12.596.000,00 99,75 

енергенти 27.216.000,00 26.388.000,00 96,96 

материјални трошкови 29.534.000,00 27.884.000,00 94,41 

лекови ван уговора 8.380.000,00 7.762.000,00 92,63 
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остали директ и индирект трошк стом 5.110.000,00 7.293.000,00 142,72 

наплаћена партиципација 4.663.000,00 4.547.000,00 97,51 

  
 

      

        

ТРОШКОВИ: 445.172.000,00 484.199.000,00 108,77 

        

плате запослених 288.904.000,00 323.268.000,00 111,89 

доприноси за ПИО 36.685.000,00 41.066.000,00 111,94 

доприноси за  здравствeно осигурање 14.786.000,00 16.648.000,00 112,59 

доприноси за незапослене 2.259.000,00     

накнаде у новцу за превоз 9.564.000,00 9.969.000,00 104,23 

oтпремнине за одлазак у пензију 439.000,00 2.929.000,00 667,20 
помоћ у сл. смрти запосленог или члана 
уже породице 

74.000,00 119.000,00 160,81 

накнаде трошк за запослене-маркице 444.000,00 393.000,00 88,51 

јубиларне награде запосленима 3.181.000,00 6.316.000,00 198,55 

трошкови платног промета 725.000,00 735.000,00 101,38 

енергенти-струја,дрво, угаљ,лож  уље 17.417.000,00 16.862.000,00 96,81 

комуналне услуге 1.321.000,00 1.639.000,00 124,07 

услуге комуникација 5.883.000,00 5.237.000,00 89,02 

трошкови осигурања 1.480.000,00 1.176.000,00 79,46 
компјутерске услуге-одржавање 
софтвера 

1.562.000,00 1.842.000,00 117,93 

трошкови службених путовања 505.000,00 800.000,00 158,42 

услуге образовања и усавршавања 1.750.000,00 1.908.000,00 109,03 

услуге информисања 470.000,00 436.000,00 92,77 

услуге за домаћинство-прање веша 148.000,00 93.000,00 62,84 

медицинске услуге 427.000,00 334.000,00 78,22 

остале специјализоване услуге 54.000,00 150.000,00 277,78 

текуће поправке зграда 1.997.000,00 1.347.000,00 67,45 

текуће поправке опреме 8.134.000,00 6.608.000,00 81,24 

административни материјал 2.958.000,00 1.604.000,00 54,23 

материјал за образовање запослених 98.000,00 153.000,00 156,12 

материјал за саобраћај-горива и мазива 10.350.000,00 9.929.000,00 95,93 

лекови, санитет и стоматол. материјал 29.396.000,00 29.246.000,00 99,49 

материјал за одржавање хигијене 1.598.000,00 971.000,00 60,76 

материјал за посебне намене 711.000,00 457.000,00 64,28 

порези и таксе- регистрација возила 197.000,00 196.000,00 99,49 
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дотације за финансирање инвалида 1.655.000,00 1.768.000,00 106,83 

ДЕФИЦИТ   892.000,00   

СУФИЦИТ 829.000,00     

 
 
 На позицији материјални трошкови у примарној здравственој заштити и 
остали директни и индиректни трошкови стоматологије у табели прихода 
садржани су и приходи којима РФЗО финансира исплату  јубиларних награда 
и отпремнина  уговорених запослених Дома здравља Ваљево, помоћ у 
случају смрти запосленог или члана уже породице као и обавезу 
финансирања инвалида по Закону о професионалној рехабилитацији и 
запошљавању  особа са инвалидитетом. Укупно пренети и исплаћени  износ 
за ове намене је  11.108.000,00 динара.  
Средства која  су у 2019. години добијена од Републичког фонда за 
здравствено осигурање Републике Србије  уговорена су за ову 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 запослени, запослени за које   
РФЗО   исплаћује  све обавезе по основу Уговора о раду ) и  трошкове који су 
настали у току 2019. године, а који су признати од стране РФЗО-а и чијим 
настанком се обезбеђује несметано функционисање и рад Дома здравља 
Ваљево.   
 
 Образложење трошкова појединих позиција: 

 
(1)  Плате запослених са доприносима бележе раст од 11 % у односу на 2018. 

годину, по основу одлуке Владе Републике Србије о повећању плата за 
2019. годину, где је докторима увећање 10%, медицинским сестрама 15% и 
немедицинском кадру 8%. 

(2) У 2019. години осам запослених у Дому здравља Ваљево отишло је у 
пензију, док је у 2018. години тај број био 2. Из тог разлога је индекс раста на 
позицији отпремнине због одласка у пензију  667,20. 

(3) До скоро дуплог повећања износа исплаћених јубиларних награда 
уговореним радницима дошло је јер је Посебним колективним уговором за 
здравствене установе у 2019. години промењен члан којим је додато да  
запослени имају право на јубиларну награду за 40 година стажа, али је било 
и више запослених који су испунили услове за исплату јубиларних награда у 
2019. години него у 2018. години.  

(4) Комуналне услуге бележе раст од 24,07 % у односу на 2018. годину јер су 
плаћани рачуни из 2019. године, али и из 2018. године. 

(5) Трошкови службених путовања су повећани у односу на претходну годину 
јер је Колективним уговором Дома здравља Ваљево повећан износ дневнице 
возача санитетског возила  за одлазак у Београд са 500,00 на 800,00 динара, 
као и због оствареног већег броја одлазака у 2019. годину у односу на 2018. 
годину. 

(6) На конту остале специјализоване услуге књиже се неспецифичне повремене 
услуге, те је у 2019. години индекс већи него у 2018. години. 
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Дефицит је настао као разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и 
издатака на готовинској основи  и износи  892.000,00 динара.  
 

 
 

7.4. Сопствена средства 
        

сопствена средства 2018. година 2019. година  
индекс 

2019/2018 

        

ПРИХОДИ: 22.392.000,00 25.386.000,00 113,37 

        

приходи од  услуга 21.738.000,00 24.924.000,00 114,66 
мешовити приходи 261.000,00 151.000,00 57,85 
продаја непокретности- стан 171.000,00 170.000,00 99,42 
закуп едукационе сале и паноа 77.000,00 141.000,00 183,12 
рефундација МУП-а 3.000,00   0,00 
приходи од продаје покретне имовине 142.000,00   0,00 

        

ТРОШКОВИ: 23.906.000,00 25.706.000,00 107,53 

        

зараде запосленима са доприносима 12.980.000,00 16.547.000,00 127,48 
помоћ у случају смрти запосленог 0 68.000,00   
помоћ у медицинском лечењу запослених 324.000,00 137.000,00 42,28 
накнада трошкова за запослене (превоз) 703.000,00 677.000,00 96,30 
накнада члан.  УО и НО из редова запослених 249.000,00 215.000,00 86,35 
трошкови платног промета 92.000,00 107.000,00 116,30 
енергетске услуге -трошкови електричне енергије   52.000,00   
услуге комуникације 28.000,00 35.000,00 125,00 
заштита имовине-ФТО и аларми 388.000,00 233.000,00 60,05 
услуге информисања 237.000,00     
стручне услуге 867.000,00 1.663.000,00 191,81 
репрезентација 314.000,00 281.000,00 89,49 
новогодишњи пакетићи деци запослених 50.000,00 200.000,00 400,00 
остале опште услуге- уговор о ППП 273.000,00 326.000,00 119,41 
медицинске услуге 1.771.000,00 2.130.000,00 120,27 
трошкови осигурања 106.000,00 88.000,00 83,02 
поправка и одржавање опреме 202.000,00     
геодетске и остале специјализоване услуге 84.000,00     
административни материјал 6.000,00     
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материјал за одржавање хигијене 6.000,00     
материјал за образовање и усавршавање 
запослених 

127.000,00 8.000,00 6,30 

медицински и лабораторијски материјал 2.431.000,00 663.000,00 27,27 
Трошкови путовања у иностранство   93.000,00   
отплата камата 249.000,00 416.000,00 167,07 
обавезне таксе 97.000,00     
новчане казне и пенали  734.000,00 876.000,00 119,35 
административна опрема 128.000,00 129.000,00 100,78 
новчане казне -записници контроле РФЗО-а  102.000,00     
отплата стана из фонда солидарности 156.000,00 156.000,00 100,00 
услуге образовања и усавршавања запосл 482.000,00 360.000,00 74,69 
накнаде штете – рефундације лекова 97.000,00 246.000,00 253,61 
амортизација опреме 62.000,00     
амортизација зграда 561.000,00     
ДЕФИЦИТ 1.514.000,00 320.000,00   

 
 

Дефицит је настао као разлика укупних прихода и примања и укупних расхода 
на готовинској основи  и износи  320.000,00 динара.  
Сопствени приходи које Дом здравља Ваљево остварује су приходи по основу 
пружања стоматолошких услуга које нису уговорене од стране РФЗО-а већ се 
остварују на тржишту,  као и приходи по основу пружања услуга из области 
специфичне здравствене заштите (претходни и периодични лекарски прегледи, 
издавање лекарских уверења за заснивање радног односа, издавање уверења 
за возачке дозволе, лекарско уверење за држање и ношење оружја, 
систематски и други прегледи  и сл). 
У мешовите приходе спадају приходи по основу  наплаћених судских  трошкова 
од запослених  за добијене судске спорове и сл. 
Код прихода од продаје непокретности, књижени су приливи за стан који је 
добијен од Фонда за солидарну стамбену изградњу. Стан је дат на коришћење и 
откуп уз отплату, где запослена месечне рате уплаћује  на рачун установе, а 
Дом здравља Ваљево та средства пребацује на рачун Буџета Града  Ваљева. 
 
Образложење трошкова појединих позиција: 
 
(1) До повећања на позицији зараде запосленима са доприносима дошло је због 

повећања зараде запосленима у 2019. години по одлуци Владе Републике 
Србије, где је докторима увећање 10%, медицинским сестрама 15% и 
немедицинском кадру 8%, као и због повећаног броја запослених чије се 
плате финансирају из сопствених средстава у односу на број који је био у 
2018. години. 

(2) На конту Стручне услуге књижени су трошкови за плаћање по Уговорима о 
делу, допунском раду,адвокатске услуге и накнаде члановима Управног 
одбора. Раст у односу на претходну годину настао је због плаћања по 
Уговорима из текуће, али и претходне године. 
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(3) На позицији новогодишњи пакетићи деци запослених бележи се велики 
проценат раста јер је део рачуна плаћен у 2018. години, а већи део рачуна у 
2019. години. 

(4) Медицинске услуге  представљају конто који садржи плаћања према 
добављачу за лабораторијске услуге и лекарима специјалистима за 
извршене консултантске услуге. У 2019. години вршено је редовно плаћање 
према добављачу за пружене лабораторијске услуге,као и лекарима 
специјалистима, али и заостали дуг из 2018. 

(5) У 2019. години Дом здравља Ваљево плаћао је камату према ЕПС-у из 
претходних година на основу закљученог репрограма. 

(6) На позицији новчане казне и пенали  исказани су исплаћени трошкови по 
судским пресудама, за плаћање судских такси, судска вештачења и сл. који 
су знатно већи у односу на 2018. годину. 

(7) На позицији накнаде штета-рефундације лекова исказани су увећани 
трошкови у односу на 2018. годину  за рефундацију плаћених лекова од 
стране пацијената јер добављачи Дома здравља Ваљево у једном периоду 
нису редовно снабдевали Дом здравља појединим лековима, па су пацијенти 
куповали лекове и тражили повраћај својих средстава. 

Сопствена средства су трошена према приоритетима, а то су плате и превоз  
за запослене којима се накнаде не исплаћују из средстава РФЗО-а, плаћања 
рачуна добављачима за медицински и лабораторијски материјал и медицинске 
услуге, као и све трошкове који су проистекли из пословања Дома здравља 
Ваљево, а који се плаћају из сопствених прихода. 
Кроз јавне радове Националне службе за запошљавање ангажовано је 4 
лица на период од  3 месеца за чије накнаде  су обезбеђена средства у износу 
од 441.000,00 динара која су им  исплаћена са припадајућим порезима и 
доприносима.  
Напомиње се 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. 
Дом здравља Ваљево је аплицирао  код Министарства здравља Републике 
Србије – Други пројекат развоја здравства Србије за доделу гранта, а по 
одобрењу је закључен Уговор на износ од 3.500.000,00 динара. Од тих 
средстава крајем  2019. године Дому здравља Ваљево уплаћена су средства 
од 1.750.000,00 динара   од  стране Министарства здравља Републике 
Србије за пројекат „Превентива - суштина примарне здравствене заштите“ који 
ће бити реализован у току 2020. године. 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА  ЗА ПЕРИОД 01.01.2019.-31.12.2019. 

 
     
  извор приходи расходи резултат 
1. Министарство за рад     0,00 
2. Буџет Града Ваљева 45.667.635,80 45.667.635,80 0,00 
3. РФЗО 483.307.000,00 484.199.000,00 -892.000,00 
4. Сопствена средства 25.386.000,00 25.706.000,00 -320.000,00 
5. НСЗ - јавни радови 441.000,00 441.000,00 0,00 
6. Министарство здравља  1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 
  укупно 556.551.635,80 556.013.635,80 538.000,00 

 
 

 
Напомена: * Приходи од Министарства за рад за рефундације за породиљско 
боловање књиже се као минусна ставка на одговарајућем конту расхода (конто 
414111), тако да се у билансу успеха промет од 2.218.164,98 динара на 
приходној и расходној страни не види. 
 
Преглед новчаног тока у 2019. години 
         

1. Салдо готовине на почетку године 2.561.000,00 
2. Чекови у благајни на почетку године 25.000,00 

3. 
Кориговани приливи за 

556.551.635,80 
примљена средства 01.01.-31.12.2019. 

4. 
Новчани одливи  за исплаћена средства у 
периоду 01.01.-31.12.2019. 

556.013.635,80 

5. Остали новчани одливи на терет капитала  37.000,00 

6. 
Салдо готовине на крају године (1+2+3-4-
5) 

3.087.000,00 
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Финансијски резултат буџетских корисника дефинисан је Законом о буџетском 
систему, одредбама чл. 2. ст.1. тачка 24. и 25., на начин из којег произилазе 
две фазе утврђивања финансијског резултата. 
У складу са чл. 5 Уредбе о буџетском рачуноводству резултат у годишњим 
финансијским извештајима се исказује сагласно ГОТОВИНСКОЈ ОСНОВИ , што 
значи да су приходи и примања исказани у наплаћеним износима, а расходи и 
издаци у извршеним износима. 
Из свега наведеног и  биланса који су урађени, види се да је у 2019. години  
Дом здравља Ваљево остварио 556.551.635,80 динара текућих прихода и 
примања од продаје нефинансијске имовине и текућих расхода и издатака за 
нефинансијску имовину у износу од 556.013.635,80 динара, тако да је остварен 
вишак прихода и примања –  суфицит од 538.000,00 динара. 
Суфицит  је коригован из суфицита из ранијих година ( 1.473.000,00 динара из 
дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је 
коришћен за покриће расхода и издатака текуће године и 129.000,00 динара из 
дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку 
нефинансијске имовине). У Обрасцу 2 – Биланс прихода и расхода исказан је 
укупни финансијски резултат буџетског корисника за текућу буџетску годину уз 
вишак прихода и примања  - суфицит  од  2.140.000,00 динара који се 
распоређује на нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у 
наредну годину у износу од 200.000,00 динара и део вишка прихода и примања 
наменски опредељен за наредну годину у износу од 1.940.000,00 динара 
(средства у износу од  1.750.000,00 динара добијена од Министарства здравља 
биће утрошена у 2020 години према одредбама потписаног уговора за пројекат 
„Превентива - суштина примарне здравствене заштите“, а износ од  190.000,00 
динара биће искоришћен за плаћање рачуна) .  
Стање дуга према добављачима на дан 31.12.2019. износи 26.887.203,18 
динара од чега је доспело 14.172.514,17 динара, а износ од 12.714.689,01 
динара су  недоспеле обавезе на дан 31.12.2019. године. 
Потраживања од купаца на дан 31.12.2019. године су 29.530.412,65 динара. Од 
овог износа потраживања од правних и физичких  лица износе 1.615.019,99 
динара, од  других здравствених установа 2.854.622,86 динара,  потраживања  
од  РФЗО су  22.629.405,60 динара, потраживање од запослене за стан из 
фонда солидарности износи 1.372.196,26 динара и сумњива и спорна 
потраживања износе 1.059.167,94 динара.  
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 8. ЗАКЉУЧАК 
 

Дом здравља Ваљево је самостална здравствена установа, носилац примарне 
здравствене заштите на подручју Града Ваљева, основана 01.05.2011.године, 
издвајањем из Здравственог центра Ваљево. Ова установа једна је од 
надлежних за пружање здравствене услуге за праћење и проучавање стања 
јавног здравља и здравствене културе становништва на територији Града 
Ваљева и Колубарског административног округа, тачније за око 60.000 
становника на територији самог Града Ваљева и дела становништва ширег 
подручја. Услуге примарне здравствене заштите укупно остварује око 91.000 
становника.  
У састав Дома здравља Ваљево улази 16 здравствених станица и амбуланти 
на терену. Због нерентабилности,  малог броја регистрованих пацијената, али и 
дефицита кадра  неке амбуланте би требало у догледно време затворити. Рад 
се одвија у више  организационих јединица, а највећа је Служба за здравствену 
заштиту одраслих, у чијем саставу су здравствене станице и амбуланте и 
Превентивни центар који је основан почетком јула 2006. године, у оквиру 
пројекта Министарства здравља и Европске агенције за реконструкцију под 
називом „Унапређење превентивних здравствених услуга у Србији“. Као кључна 
делатност ове установе подразумева се  примена и мониторинг практичних 
мера куративно – превентивне здравствене политике, које се предузимају у 
циљу заштите и унапређења стања здравља. 
Визија Дома здравља Ваљево је  да буде призната установа у области 
примарне здравствене заштите, савремено опремљена, која улагањем у 
континуирану едукацију  запослених и сарадњу са локалном самоуправом 
ствара окружење у којем би становништво усвајало и примењивало знања 
потребна за очување и унапређење здравља. 
У новембру 2019. године започета је реконструкција зграде Дома здравља 
Ваљево. Средства за реконструкцију обезбедила је Канцеларија за јавна 
улагања у износу од 290.000.000,00 динара. 
 
 
 
          
                     Директор 
         Дома здравља Ваљево 
 
             Др Бранка Антић 
 
                                


