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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.
Oдлуком Владе Републике Србије (Сл.гласник РС бр. 21/2020) од
06.03.2021.године, Република Србија је преузела оснивачка права над Домом
здравља Ваљево. Решењем Привредног суда у Ваљеву, од 17. 03.2021.године,
спроведене су промене оснивача Дома здравља Ваљево.
.
Пословно име: Дом здравља Ваљево
Скраћени назив:
Седиште установе:
Број телефона:
Број факса:
e-mail:
Матични број:
Шифра делатности установе:
ПИБ:
Оснивач:

ДЗ Ваљево
Ваљево, Железничка 12
014/315-00-65
014/315-00-65
office@dzvaljevo.rs
17817361
8621
107041023
Град Ваљево-Република Србија
Јавна својина-корисник
Власништво:
Дом здравља Ваљево

2.1. Прописи којима је регулисан рад установе:
Закон о здравственој заштити
Закон о здравственом осигурању
Закон о буџетском систему
Закон о раду
Закон о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и
породиља
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
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Закон о правима пацијената
Закон о спречавању злостављања на раду
Закон о заштити узбуњивача
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 2020. 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 119. Закона о здравственој заштити, чланом 41. и 78. Закона о
буџетском систему и чланом 27. Статута Дома здравља Ваљево.
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3. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛАТНОСТ ДОМА ЗДРАВЉА
Унутрашња организација Дома здравља Ваљево регулисана је Оснивачким
актом установе, Статутом и Правилником о унутрашњој организацији и
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;
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-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;
-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 2020.годину.
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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
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
од 07,00 – 19,00 часова

II смена
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
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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.год. 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 379 запослених
средства за плате се обезбеђују на основу Уговора закљученог са Републичким
фондом здравственог осигурања, а 11 запослених се финансира из сопствених
средстава установе остварених на тржишту.

Занимање
Сарадници
Доктори
медицине
Медицинске
сестре
Немедицински
радници
Укупно

Неодређено
Дом здравља

Одређено Дом
здравља

Неодређено
Стоматологија

Одређено
Стоматологија

3

0

0

0

3

82

2

19

4

107

145

24

30

5

204

61

15

0

0

76

291

41

49

9

390

Укупно

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.21/16) 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, 10/19 и 13/20). 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.
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
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коефицијентима за обрачун и исплату плата запосленима у јавним службама и
Правилником о раду 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 Правилнику о раду.
За уговорене запослене средства за плате, у складу са Уговором о пружању и
финансирању здравствене заштите, се обезбеђују од стране Републичког
фонда за здравствено осигурање, а за неуговорене запослене плате се
обезбеђују из сопствених прихода.
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 2020.години, Управни одбор је одржао укупно 12 седница, од чега су три
седнице биле у редовном заседању, а девет седница је услед хитности или
због околоности услед епидемије заразне болести COVID-19 и грађевинских
радова одржано телефонским путем.
На седницама Управног одбора, разматрана су следећа питања у оквиру
надлежности:
- Пограм рада Дома здравља Ваљево за 2020.годину;
- Финансијски план, План набавки и План стручног усавршавања за 2020.г.
- Извештај Централне пописне комисије о годишњем попису имовине и
обавеза Дома здравља Ваљево са стањем на дан 31.12.2019.године;
- Извештај о раду Дома здравља Ваљево и завршни рачун за 2019.годину;
- Прва Измена и допуна Финансијског плана и Плана набавки за 2020.годину;
- Тромесечни Извештај о пословању Дома здравља Ваљево;
- Друга измена Финансијског плана Дома здравља Ваљево за 2020.годину;
- План потреба роба и услуга које су предмет централизованих јавних набавки
за 2021.годину;
- Трећа измена Финансијског плана Дома здравља Ваљево за 2020.годину;
- Шестомесечни извештај о раду и пословању Дома здравља Ваљево;
- Четврта измена Финансијског плана и Плана набавки за 2020. годину;
- Расход основних средстава, лекова и ситног инвентара закључном са
30.09.2020.године;
- Пета измена Финансијског плана и Плана набавки за 2019. годину.
- План стручног усавршавања за 2021.годину;
- Шеста, седма, осма и девета измена Финансијског плана за 2020.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.
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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 2020.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 2020.године Стручни савет је одржао три седнице, на којима је
разматрао следеће: Годишњи извештај о унутрашњој провери квалитета
стручног рада за 2019.годину, предлог упућивања запослених на
специјализације, годишњи програм унутрашње провере квалитета стручног
рада, кварталне извештаје о унутрашњој провери квалитета стручног рада по
организационим јединицама, предлог Плана унапређења квалитета стручног
рада за 2020.годину и план стручног развоја, предлог Плана стручног
усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника за 2021.годину.
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 2020. години одржане су три седнице Етичког одбора на којој је одлучивано о
спровођењу истраживања путем анкете корисника здравствених услуга.
Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите
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Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите је стручно тело које
се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите у Дому
здравља Ваљево. Комисија у свом саставу има пет чланова.
У току 2020. године, Комисија је одржала четири седнице на којима је донела
и усвојила годишњи План праћења показатеља квалитета здравствене
заштите за 2020.годину (Оперативни план рада ДЗ Ваљево), Интегрисани план
сталног унапређења квалитета рада Дома здравља Ваљево за 2020.годину,
усвојила Интегрисани извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада
за 2019.годину и Сумарни извештај Комисије за 2019.годину.Такође је усвојен
Годишњи програм унутрашње провере квалитета стручног рада за 2020. годину
у ДЗ Ваљево и Годишњи план унапређења квалитета стручног рада и план
стручног развоја за 2020. годину (документи која је донео Стручни савет Дома
здравља Ваљево).
Комисија је спровела ванредну унутрашњу проверу квалитета стручног рада у
оквиру које је контролисано вођење медицинске документације, њен садржај и
квалитет, евидентирање и фактурисање услуга, обим и садржај спровођења
превентивних мера и др. Ванредна унутрашња провера квалитета стручног
рада спроведена је у Служби за стоматолошку здравствену заштиту и том
приликом нису евидентирани пропусти, а предложене су мере за даље
унапређење квалитета посебно у области превентивних здравствених услуга,
њиховог садржаја и обима.
Анкета „Задовољство запослених у здравственој установи (Дом здравља
Ваљево) и задовољство корисника здравственом заштитом за 2020. годину“,
успешно је спроведена од стране Комисије за унапређење квалитета
здравствене заштите у децембру 2020. године. Такође је одрађена анализа
задовољства запослених у здравству и корисника услуга за 2019. годину и иста
је истакнута на доступним огласним таблама у Служби стоматолошке
здравствене заштите. Анализа задовољства корисника здравственом
заштитом и задовољства запослених за 2020. годину такође је одрађена и
биће истакнута на огласним таблама у стручним службама по завршетку
реновирања централног објекта Дома здравља.
Редовно су праћени и анализирани показатељи квалитета здравствене
заштите. Број унапређених показатеља безбедности пацијената у односу на
план је остварен, а делимично је реализован број унапређених аспеката
задовољства корисника (2 од 4 планирана показатеља) и запослених (2
остварена од 3 предвиђена ) у 2020. години.
Извештај о показатељима квалитета здравствене заштите за 2020.годину и
активностима Комисије за унапређење квалитета здравствене заштите Дома
здравља доставља се Филијали Републичког фонда за здравствено осигурање
и надлежном заводу за јавно здравље. Извештаји истраживања задовољства
корисника услугама изабраних лекара у стручним службама, као и
задовољства запослених у нашој установи достављају се Заводу за јавно
здравље Ваљево у предвиђеном року. Извештај о реализацији плана
унапређења квалитета здравствене заштите на годишњем нивоу Комисија
подноси директору и Управном одбору.
5.6. Пројекти и програми Дома здравља реализовани у 2020. години
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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 2020. годину, који је Дом здравља закључио са
Филијалом Ваљево РФЗО обезбеђено је и финансирање здравствене заштите
осигураним лицима, као и спровођење Програма рада за 2020. годину.
У 2020.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. Други пројекат здравства Србије који се финансира из средстава Европске
уније
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.
Напомиње се да је реализација напред наведених пројемата у 2020.години
била отежана услед епидемије заразне болести COVID-19.
5.7. Одбор за јавно здравље
Рад Одбора за јавно здравље Ваљево, у 2020. години, обележен је мањим
обимом активности у односу на претходне године, услед епидемије заразне
болести COVID-19.
Активности у оквиру Промоције здравља и обележавања важних датума у
Календару здравља, спроведене су на Градском тргу/ на отвореном простору/,
као и Музеј Ваљево- у Бранковини у сарадњи са званичним носиоцима
превентивних активности у Дому здравља Ваљево: Службом поливалентне
патронаже, Саветовалиштем за дијабетес, као и сарадницима шире локалне
заједнице.
Партнери и сарадници
у акцијама биле су институције шире локалне
заједнице: Завод за јавно здравље Ваљево, Општа болница Ваљево, основне
и средње школе Ваљева , Предшколска установа „Милица Ножица'', Црвени
Крст Ваљево, локална самоуправа, медији, суграђани града Ваљева и околине.
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Активности Одбора за јавно здравље Дома здравља Ваљево у 2020.години,
кренуле су традиционалним обележавањем 31.01.2020.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 због пандемије COVID-19 вируса. Најбољи радови
су проглашени електронским путем, испред ИЗЈЗ ,,Батут“, Републике Србије.
- Учешће на обележавању Светског дана здравља 07.04.2020 годинеИнтервију за медије- Превентивне мере у сузбијању пандемије COVID-19.
- Светски дан без дуванског дима 31.05.2020.године, обележен у сарадњи са
поменутим сарадницима, предавањем у Медицинској школи Ваљево и на
Градском тргу Ваљево, поставком штандова и поделом едукативног
материјала- Превентивне мере у сузбијању пандемије COVID-19.
- Учешће на обележавању Светског дана срца 25.09.2020. године- обележен
на Градском тргу Ваљево, поставком штандова и поделом едукативног
материјала, као и мерење крвног притиска суграђанима.
- Учешће на обележавању “Дечије недеље” и „Недеља дојења“ 2020.године,–
Прва недеља октобра-обележена у оквиру рада Школе за труднице и
родитељство-ДЗ Ваљево, као и учешће на Вебинару УНИЦЕФ и МЗ РСрбије подршка Дојењу у време пандемије COVID-19.
Учешће у обележавању Светског дана Менталног здравља у 2020-Посета
Музеју Ваљево - одељење у Бранковини- Поливалентна патронажа Дома
здравља Ваљево, Општа болница Ваљево-Психијатријска служба, ЗЗЈЗ
Ваљево и Црвени Крст Ваљево.
- Учешће на обележавању Светског дана хране 16.10.2020.године-обележен
поставком штандова и поделом едукативног материјала на Градском тргу
Ваљево.
- Учешће на обележавању Светског дана борбе против дијабетеса
14.11.2020.године -обележен поставком штандова и поделом едукативног
материјала на Градском тргу Ваљево.
- Дан 30. новембар 2020- Превенција болести зависности 2020.године,
обележен у сарадњи са поменутим сарадницима, предавањем у Медицинској
школи Ваљево и на Градском тргу Ваљево, поставком штандова и поделом
едукативног материјала- Превентивне мере у сузбијању пандемије COVID-19.
- Учешће на обележавању Светског дана борбе против Сиде- 01.12.2020.год. обележен
поставком штандова и поделом едукативног материјала на
Градском тргу Ваљево.
Све активности су у 2020 години, реализоване на отвореном простору, уз
акценат на постојећу ситуацију, примену и поштовање свих епидемиолошких
мера у борби против заразне болести Covid-19., али и уз присуство медија и
промоције здравља електронским информисањем.
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
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на реализацији плана, посете и терапијско дијагностичке услуге, превентивни
прегледи и уговорене и фактурисане услуге.
Приликом давања оцене на извршење Плана рада за 01.01.-31.12.2020.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 2020.
годину.
Од укупно уговорених 1469966 услуга (укључујући и услуге санитетског
превоза) реализовано је 1418269 услуга или успешних 96,48%.
Од укупно уговорених 829966 здравствених услуга без санитетског превоза,
реализовано је 673300 услуге, или 81,12%.
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
превентивни центар)
Планирано 423 560 услуга, извршење 358 020, у процентима 84,53 %.

и

- Здравствена заштита предшколске деце са развојним саветовалиштем
Планирано 58914 услуга, извршење 42291, у процентима 71,78 %.
- Здравствена заштита деце школског узраста са саветовалиштем за младе
Планирано 52689 услуга, извршење 28434, у процентима 53,97 %.
- Здравствена заштита жена
Планирано 47455 услуга, извршење 36757, у процентима 77,46 %.
-

Кућно лечење и нега
Планирано 100213 услуга, извршење 87124, у процентима 86,94%.

-

Хитна медицинска помоћ
Планирано 35883 услуга, извршење 25241, у процентима 70,34%.

-

Санитетски превоз са и без медицинске пратње
Планирано 640000км, извршење 744969kм, у процентима 116,40%.

-

Поливалентна патронажа
Планирано 21265 услуга, извршење 16442, у процентима 77,32 %.

-

Стоматолошка здравствена заштита са РТГ у стоматологији
Планирано 89987 услуга, извршење 78991, у процентима 87,78%.

-

Ултразвучна дијагностика
Планирано 8495 услуга, извршење 7345, у процентима 86,46%

-

Медицина рада- специфична здравствена заштита радника која се не
обезбеђује из средстава обавезног здравственог осигурања
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Планирано 29100 услуга, извршење 25611, у процентима 88,01%.
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 услуге лекара специјалиста пружане су (када је
то дозвољавала епидемиолошка ситуација) у: интернистичкој амбуланти,
амбуланти кардиологије, амбуланти ендокринологије и амбуланти онкологије.
-

Превенција хроничних незаразних болести
Планирано 9000 услуга, извршење 3832, у процентима 42,58 %.
План превенције за 2020.годину није извршен у предвиђеном обиму због
епидемије изазване COVID-19 вирусом.
Планиране услуге у свим организационим јединицама Дома здравља Ваљево
нису извршене у предвиђеном обиму због епидемије изазване COVID -19
вирусом, због увођења ванредног стања (15.03. - 07.05. 2020.године), као и
ванредне ситуације, због преоптерећености здравствених радника COVID 19 пацијентима, као и због болести и изолације здравствених радника наше
установе.
Едукативни центар Дома здравља Ваљево
је у 2020.години планирао
континуирану медицинску едукацију за докторе медицине, медицинске сестре
техничаре, докторе стоматологије и здравствене сараднике.
Континуирану едукацију у 2020. години је похађало укупно 274 запослена, уз
напомену да је интерни програм едукације похађало 78% запослених, а
екстерни програм едукације 81% запослених.
7. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА ВАЉЕВО У ПЕРИОДУ
01.01.2020.-31.12.2020. ГОДИНЕ - ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2020. ГОДИНУ
I БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2020. ГОДИНЕ

На дан 31.12.2020. године укупна актива,односно укупна пасива Дома здравља
Ваљево износе 362.215.303,22 динара, док ванбилансна актива, односно
ванбилансна пасива износи 4.815.133,87 динара.
Активу Биланса стања чине класа 0 - Нефинансијска имовина у износу од
238.099.716,89 динара и класа 1- Финансијска имовина у износу од
124.115.586,33 динара.
Класа 0 - Нефинансијска имовина у износу од 238.099.716,89 динара обухвата
књижења садашње вредности зграда и грађевинских објеката у износу од
147.253.646,05 динара, садашње вредности опреме у износу од 64.641.052,57
динара, земљишта у износу од 19.046.881,61 динара, дати аванси за
нефинансијску имовину у износу од 3.177.195,20 динара, нематеријалне
имовине у износу од 109.028,79 динара и залиха лекова,санитетског,потрошног
и стоматолошког материјала, канцеларијског материјала, материјала за
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хигијену,техничког материјала у магацинима, по одељењима и службама у
износу од 3.871.912,67 динара.
Класа 1 - Финансијска имовина у износу од 124.115.586,33 динара обухвата
новчана средства (стање на текућем рачуну, благајни и примљеним чековима)
у износу од 3.101.122,46 динара, потраживања од купаца у износу од
46.667.462,63 динара (од овог износа потраживања од правних и физичких
лица износе 1.353.736,72 динара, од
других здравствених установа
3.159.457,81 динара, потраживања од РФЗО су 39.885.525,59 динара,
потраживање од запослене за стан из фонда солидарности износи
1.202.733,74 динара, сумњива и спорна потраживања износе 1.059.167,94
динара и остала потраживања 6.840,83 динара), дате авансе за набављен
материјал/робу у износу од 800.817,30 динара и активна временска
разграничења (обрачунати неплаћени расходи и издаци и разграничени
расходи до једне године) у износу од 73.546.183,94 динара.
Пасиву Биланса стања чине класа 2 - Обавезе у износу од 122.393.150,71
динара и класа 3 - Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна
евиденција у износу од 239.822.152,51 динара.
Класа 2- Обавезе у износу од 122.393.150,71 динара садрже обавезе по основу
дугорочног кредита за стан солидарности у износу од 938.923,95 динара,
обавеза по основу расхода за плате уговорених радника у апликацији РФЗО-а
у износу од 24.247.192,76 динара (за плату за други део децембра 2020.
године), за плате неуговорених радника за плату за други део децембра 2020.
године за пзз и плате од августа месеца 2020. године за стоматолошку
здравствену заштиту у износу од 4.391.743,43 динара,за боловање преко 30
дана - 830.033,60 динара, отпремнине приликом одласка у пензију – 270.094,50
динара, помоћи у случају смрти запосленог или мчлана уже породице 41.650,00 динара,помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже
породице -709.175,44 динара,помоћи за рођење детета – 60.109,00 динара,
превоз запослених -1.144.064,02 динара, накнаде за превоз запослених на
специјализацији у Београду-1.159.571,94 динара, награде запосленима
ангажованим у ковид амбуланти за децембар месец 2020.-5.870.253,56 динара,
накнаде члановима Управног одбора-187.076,00 динара, а 2.373.574,34 динара
за обавезе по основу накнада за уговоре о допунском раду,ППП, мртвозорство
, порезе и доприносе за приправнике -волонтере у износу од 25.560,70 динара,
примљене авансе у износу од 450.364,28 динара, дуг према добављачима на
дан 31.12.2020. године је 28.967.382,05 динара (oд тога доспеле обавезе су
15.963.000,00 динара).
Извори финансирања укупног дуга према добављачима су:
-сопствена средства - 2.170.000,00 динара
- РФЗО - енергенти - 6.399.000,00 динара
- РФЗО - лекови и санитетски – 4.997.000,00 динара
- РФЗО - материјални пзз – 13.051.000,00 динара и
- РФЗО - стоматологија – 2.350.000,00 динара
остале обавезе (дотације по закону-инвалиди) у износу од 83.106,00 динара
пасивна временска разграничења у износу од 50.643.275,14 динара
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(разграничени плаћени расходи и издаци, обрачунати ненаплаћени приходи и
примања и остала ПВР).
Класа 3- Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција
у износу од 239.822.152,51 динара садржи књижења на капиталу у износу од
237.160.792,94 динара, издвојена средства амортизације за набавку основних
средстава у износу од 703.179,79 динара, пренета неутрошена средства из
претходних година у износу од 663.656,11 динара,вишак прихода и
примања(суфицит) у износу од 1.094.920,79 динара и нераспоређени вишак
прихода и примања из претходне године у износу од 199.602,88 динара.
У ванбилансној активи и пасиви воде се по вредности и по добављачу
примљене менице од добављача за добро извршење посла и озбиљност посла
у укупној вредности од 4.693.642,97 динара, основна средства и ситан
инвентар добијени на коришћење у износу од 121.488,00 динара.
II БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА У ПЕРИОДУ 01.01.2020-31.12.2020.
Садржи збирно приказане текуће приходе и примања и примања од продаје
нефинансијске имовине са једне стране и текуће расходе и издатке за
нефинансијску имовину са друге стране уз приказ резултата пословања,
кориговање вишка,односно мањка прихода и примања, покриће извршених
издатака из текућих прихода и примања и исказивање вишка или мањка
прихода и примања, као и распоред вишка прихода и примања -суфицита (за
пренос у наредну годину). У наставку је дато образложење поступка
утврђивања резултата пословања и распореда оствареног суфицита, као и
детаљан увид плаћања по изворима финансирања на основу обрасца број 5 –
Извештај о извршењу буџета за период 01.01.2020-31.12.2020. године.
III ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА У ПЕРИОДУ 01.01.2020.-31.12.2020.г.
(Распоред трошкова и издатака по изворима финансирања )
КОЛОНА 9 ООСО – РФЗО, НАПЛАЋЕНА ПАРТИЦИПАЦИЈА,РЕФУНДАЦИЈЕ И
НАПЛАТА ШТЕТЕ ОД ОСИГУРАВАЈУЋЕГ ДРУШТВА
2020.
ГОДИНА
ПРИХОДИ:

608.349.000,00

накнаде за рад запослених
превоз запослених
санитетски материјал
лекови по Уговору
лекови ван Уговора (сандостатин)
енергенти

493.534.000,00
11.034.000,00
5.848.000,00
13.214.000,00
5.005.000,00
25.695.000,00
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материјални трошкови
остали директни и индиректни трошкови стоматологије
наплаћена партиципација
јубиларне награде, отпремнине, финансирање инвалида и погребне
услуге
солидарна помоћ запосленима оболелим од ковид инфекције
помоћ запосленима ангажованим на спречавању ковид инфекције
новчана помоћ свим запосленима у здравству– по 10.000,00 динара
накнада штете од осигуравајуће куће
приходи од рефундација материјалних трошкова

16.969.000,00
3.584.000,00
2.614.000,00
9.410.000,00
772.000,00
15.307.000,00
4.643.000,00
365.000,00
355.000,00

ТРОШКОВИ:

608.318.000,00

плате запослених
доприноси за ПИО
доприноси за здравство
накнаде у новцу за превоз
накнаде трошкова за запослене-маркице
помоћ у мед.лечењу запослених или ужих чланова породице
јубиларна награда
отпремнине због одласка у пензију и помоћ у случају смрти
трошкови платног промета
енергенти-струја, мазут, лож уље
комуналне услуге- одвоз отпада, утрошена вода, дератизација,
услуге комуникација - фиксни и мобилни телефон, интернет, фискалне
касе, поштарина
трошкови осигурања возила, опреме и зграда
компјутерске услуге-одржавање софтвера
трошкови службених путовања
услуге образовања и усавршавања запослених-специјализације
услуге информисања - објављивање тендера за јавне набавке
медицинске услуге
остале специјализоване услуге
текуће поправке зграда (молерски, столарски радови, радови на
електроинсталацијама и сл).
текуће поправке опреме
административни материјал -канцеларијски материјал
материјал за образовање и усавршавање запослених
материјал за саобраћај - бензин, дизел, ауто гас, мазива
медицински и лабораторијски материјал- лекови, санитетски материјал,
стоматолошки материјал
средства за одржавање хигијене
материјал за посебне намене

420.603.000,00
51.392.000,00
21.539.000,00
10.867.000,00
167.000,00
20.722.000,00
6.079.000,00
2.270.000,00
702.000,00
15.695.000,00
865.000,00
5.008.000,00
1.430.000,00
1.581.000,00
1.137.000,00
1.639.000,00
307.000,00
76.000,00
68.000,00
1.262.000,00
4.381.000,00
997.000,00
80.000,00
10.298.000,00
26.353.000,00
1.196.000,00
314.000,00
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порези и таксе- регистрација возила
дотације за финансирање инвалида
СУФИЦИТ

198.000,00
1.092.000,00
31.000,00

1. Енергетске услуге у износу од 15.695.000,00 динара састоје се од плаћања
за:
- Електричну енергију -7.192.000,00 динара
- Плин- бутан гас –11.000,00 динара
- Лож-уље –1. 399.000,00 динара
- Централно грејање – 7.093.000,00 динара.
2. Комуналне услуге у укупном износу од 865.000,00 динара састоје се од
плаћања за:
- Видрак (одвоз отпада) -110.000,00 динара
- Водовод (утрошена вода и канализација) –220.000,00 динара
- Одвоз инфективног отпада –535.000,00 динара
3. Услуге комуникација у укупном износу од 5.008.000,00 динара садрже
плаћања за:
- Фиксне телефоне - 2.924.000,00 динара
- Мобилне телефоне- 1.598.000,00 динара
- Интернет – 51.000,00 динара
- Фискалне касе – 79.000,00 динара
- Поштарину и трошкови доставе –356.000,00 динара
4. Текуће поправке опреме у износу од 4.381.000,00 динара садржи плаћања
за:
- Поправка и одржавање опреме за саобраћај – 1.545.000,00 динара
- Поправка и одржавање рачунарске опреме – 1.885.000,00 динара
- Поправка и одржавање биротехничке опреме -28.000,00 динара
- Поправка и одржавање уградне опреме – 154.000,00 динара
- Поправка и одржавање медицинске опреме – 469.000,00 динара
- Поправка опреме за јавну безбедност- 300.000,00 динара
5. На позицији Административни материјал књижене су уплате за:
- Канцеларијски материјал – 997.000,00 динара
6.
-

Материјал за посебне намене у износу од 314.000,00 динара садржи :
Материјал за водовод – 30.000,00 динара
Електро – материјал – 93.000,00 динара
Ситан инвентар немедицински – 121.000,00 динара
Остали технички материјал – 70.000,00 динара
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Вишак текућих прихода над текућим расходима у овом периоду износи 31
хиљаду динара и узмајући у обзир почетно стање на дан 01.01.2020. године
од 363 хиљада динара, салдо средстава је 394 хиљада динара. Структура
средстава на рачуну по наменама на дан 31.12.2020. године је следећа:
- Партиципација –105.000,00 динара
- Партиципација стоматологија -23.000,00
- стоматологија рефундације - 13.000,00 динара
- дом здравља материјални трошкови – 6.000,00 динара
- Рефундација трошкова ППЗ –55.000,00 динара
- Инвалиди ПЗЗ – 83.000,00 динара
- Енергенти рефундација – 105.000,00 динара
- Благајна – 4.000,00 динара
КОЛОНА 11 - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА (СОПСТВЕНА СРЕДСТВА)

ПРИХОДИ:

2020. година
20.965.000,00

Приходи од пружених услуга на тржишту
мешовити приходи
продаја непокретности- стан Радовић
Гордана
закуп ( стан на Дивчибарама)
Рефундације од МУП -а

20.463.000,00
265.000,00

ТРОШКОВИ:

19.903.000,00

плате запослених
доприноси за ПИО
доприноси за здравство
исплата накнада за боловање преко 30
дана
помоћ у медицинском лечењу запослених
накнада трошкова за запослене (превоз)
накнада члановима управног одбора
трошкови платног промета
енергетске услуге (тр електричне енергије)
комуналне услуге
трошкови осигурања
трошкови транспорта
остале специјализоване услуге
стручне услуге
репрезентација
Ост.опште услуге(накнаде по ППП и припр.)
медицинске услуге

10.687.000,00
1.230.000,00
550.000,00

169.000,00
65.000,00
3.000,00

8.000,00
56.000,00
540.000,00
79.000,00
78.000,00
154.000,00
137.000,00
97.000,00
36.000,00
11.000,00
2.773.000,00
158.000,00
474.000,00
1.294.000,00
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медицински и лабораторијски материјал
материјал за посебне намене
материјал за образовање и усавршавање
запос.
отплата камата
услуге образовања и усавршавање
запослених
накнаде штете (рефундације за лекове)
отплата стана из фонда солидарности
казне и пенали
казне и пенали по решењу судова
обавезне таксе
административна опрема
амортизација грађевинских објеката и
опреме
СУФИЦИТ

293.000,00
7.000,00
8.000,00
133.000,00
528.000,00
77.000,00
155.000,00
101.000,00
106.000,00
113.000,00
20.000,00
703.000,00
359.000,00

1. Стручне услуге у износу од 2.773.000,00 динара садржи плаћања по
уговорима о делу, допунском раду, адвокатске услуге и накнаде члановима
Управног одбора.
2. Репрезентација у износу 158.000,00 динара садржи плаћања према :
- Плави цвет – 49.000,00 динара
- ОУР-Сикрет- 40.000,00 динара
- Еуропром- 41.000,00 динара
- Орхидеја цвећара- 28.000,00 динара
3. Медицинске услуге у износу од 1.294.000,00 динара чине плаћања према:
- Хемикал –1.031.000,00 динара
- Конзилијум – 3.000,00 динара
- Лицима консултантима у износу од 260.000,00 динара
4. Медицински и лабораторијски материјал у износу 293.000,00 динара
садржи плаћања према добављачима :
- Србо лабараторија -241.000,00 динара
- Вега доо- за лекове - 9.000,00 динара
- Апотека Београд - 3.000,00динара
- Мессер техногас – за медицински кисеоник - 31.000,00 динара
5. Услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 528.000,00
динара садрже плаћање за:
- Школарину за једног запосленог у износу од 140.000,00 динара
- Котизације за семинаре у износу од 111.000,00 динара
- Чланарину здравственој комори у износу од 277.000,00 динара
Салдо сопствених средстава на дан 31.12.2020. године износи 2.014.000,00
динара.
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СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА
ПРИХОДИ:
мртвозорство
текуће и капитално одржавање,набавка
опреме
план превенције
Донације привредника за набавку сан
материјала

18.973.000,00
1.940.000,00

ТРОШКОВИ:
мртвозорство
стручне услуге-план превенције
услуге по уговору
специјализоване услуге
текуће поправке и одржавање
Санитетски и потрошни материјал
стручна оцена и коментари-надзор
аутомобили
санитетски материјал за борбу против
ковид-а
СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ

18.973.000,00
1.940.000,00
3.983.000,00
1.279.000,00
1.939.000,00
1.860.000,00
450.000,00
5.460.000,00
796.000,00

11.784.000,00
3.983.000,00
1.266.000,00

1.266.000,00
0,00

На позицији услуге по уговору у износу од 1.279.000,00 динара обухваћено је
плаћање рачуна добављача Агенције за акредитацију здравствених установа
из Београда на износ од 100.000,00 динара за трошкове редовне посете
оцењивача Агенције за акредитацију Дому здравља Ваљево (конто 423191Остале административне услуге). На конту 423599- Остале стручне услуге
књижен је доспели дуг по уговорима о допунском раду и уговору о делу за
обављене услуге доктора специјалисте социјалне медицине, електроинжињера
и уговорене услуге ромског медијатора за извршене услуге као и накнада по
уговорима о допунском раду закљученим са докторима Дома здравља Ваљево
ради обављања превентивне здравствене заштите за децембар 2019 и јануар
2020. године у укупном износу од 1.129.000,00 динара. Уговором о ППП на
конту 423911 - Остале опште услуге књижен је доспели дуг у износу од
50.000,00 динара за обављене послове архивирања медицинске
документације.
На позицији специјализоване услуге обухваћено је плаћање рачуна добављача
Конзилијум из Београда на износ од 979.000,00 динара за пружене
лабораторијске услуге у 2017. години (конто 424311-Здравствена заштита по
уговору). На конту 424351- Остале медицинске услуге књижен је доспели дуг по
уговорима о допунском раду за обављене услуге доктора специјалиста као и
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дипломираног психолога у износу од 960.000,00 динара. Услуге су извршене у
2017. години и касније.
На позицији текуће поправке и одржавање у износу од 1.860.000,00 динара
обухваћено је 495.000,00 динара за плаћање рачуна за изведене услуге
репарације намештаја по рачуну из прошле године, 863.000,00 динара за
плаћање рачуна за поправку опреме за саобраћај и 502.000,00 динара за
замену редуцира на боцама за кисеоник.
На позицији санитетски и потрошни материјал у износу од 450.000,00 динара
књижени су плаћени рачуни за санитетски и потрошни материјал.
На позицији стручна оцена и коментари -надзор износ од 5.460.000,00 динара
потрошен је за плаћање рачуна за изведене услуге стручног надзора приликом
извођења радова реконструкције зграде Дома здравља Ваљево.
На конту Аутомобили искоришћена су средства у висини од 796.000,00 динара
за плаћање ПДВ-а за набављено санитетско возило за које су средства у
износу од 3.980.000,00 динара добијена из донације.
За рад доктора у мртвозорској служби у 2020. години исплаћене су бруто
накнаде у износу од 1.940.000,00 динара за дванаест месеци.
Из Буџета Града Ваљева за План превенције незаразних болести за 2020.
годину исплаћен је износ од 3.983.000,00 динара за ангажовање по једног
доктора специјалисте из области ендокринологије, ОРЛ, неуропсихијатрије,
офтамологије, гастроентерологије, кардиологије, педијатрије и нуклеарне
медицине.
У периоду 01.01.2020.-31.12.2020. године Дому здравља Ваљево уплаћене су
донације у укупном износу од 4.071.000,00 динара и то 3.980.000,00 динара
сакупљених од наших суграђана који су на привременом раду у Русији за
куповину новог санитетског возила, 56.000,00 динара од стране Лекарске
коморе за набавку заштитне опреме у борби против вируса за докторе Дома
здравља Ваљево и 35.000,00 динара за набавку покретног хирушког
аспиратора за стоматолошку службу.
Министарство здравља Републике Србије у 2020. години је уплатило износ од
2.444.000,00 динара и то: 1.750.000,00 динара као другу траншу за пројекат
„Превентива - суштина примарне здравствене заштите“ у оквиру Другог
пројекта развоја здравства Србије, 675.000,00 динара за кречење и адаптацију
мокрих чворова у амбуланти у Бранковини и 19.000,00 динара за услуге
стручног надзора за извођење радова у амбуланти у Бранковини.
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.2020.-31.12.2020.

1.
2.
3.
4.

извор
Буџет Града Ваљева
РФЗО,партиципација, рефундације и
наплата штете од осигуравајућег
друштва
Сопствена средства
Донације

5. Министарство здравља
укупно

приходи
18.973.000

расходи
резултат
18.973.000
0

608.349.000 608.318.000
20.965.000
4.071.000

31.000

20.606.000
4.071.000

359.000
0
2.444.000
3.509.000
1.065.000
654.802.000 655.477.000 -675.000

Преглед новчаног тока у 2020. години
1.
2.

3.

4.
5.

Салдо готовине на почетку године
Кориговани приливи за
примљена средства 01.01.-31.12.2020.
Новчани одливи за исплаћена
средства у периоду 01.01.-31.12.2020.
Остали новчани одливи на терет
капитала
Салдо готовине на крају године (1+2-34)

3.087.000
654.802.000

654.774.000

14.000
3.101.000

Напомена: Укупни расходи и издаци исказани у првој табели - рекапитулацији
разликуји се од износа новчаних одлива у другој табели за износ од 703.000
динара ( износ средстава обрачунате амортизације за набавку нове опреме у
следећој/им годинама која је у завршном рачуну исказана као расход на класи
431, али није стварно реализован трошак, па отуда и разлика у ова два
износа). Обрачунати износ амортизације у износу од 703.000,00 динара су
наменски опредељена сопствена средстава за набавку основних средстава
(опреме) у следећој/им годинама.
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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 2020. години
Дом здравља Ваљево остварио 654.802.000 динара текућих прихода и
примања од продаје нефинансијске имовине и текућих расхода и издатака за
нефинансијску имовину у износу од 655.477.000 динара, тако да је остварен
мањак прихода и примања – дефицит од 675.000,00 динара.
Дефицит је коригован из суфицита из ранијих година ( 1.750.000,00 динара из
дела вишка прихода и примања из ранијих година наменски опредељених за
наредну годину и 20.000,00 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 - вишак прихода и примања - суфицит од
1.095.000,00 динара који се распоређује на нераспоређени део вишка прихода
и примања за пренос у наредну годину у износу од 409.000,00 динара и део
вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину у износу од
686.000,00 динара ( средства у износу од 686.000,00 динара остала су на
рачуну Дома здравља Ваљево, а добијена су од Министарства здравља и биће
утрошена у 2021 години према одредбама потписаног уговора за пројекат
„Превентива - суштина примарне здравствене заштите“).

Директор
Дома здравља Ваљево
Др Бранка Антић
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