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2. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одлуком Скупштине града Ваљева бр. 011-94/09-04 од 28.12.2009.
године, Град Ваљево је преузео оснивачка права над Домом здравља
Ваљево, након спроведеног поступка издвајања из састава
Здравственог центра Ваљево 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:
Скраћени назив:
Седиште установе:
Број телефона:
Број факса:
е-маил:
Матични број:
Шифра делатности установе:
ПИБ:
Оснивач:

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

2.1. Прописи којима је регулисан рад установе
Закон о здравственој заштити
Закон о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и
породиља
Закон о здравственом осигурању
Закон о буџетском систему
Закон о раду
Закон о коморама здравствених радника
Закон о лековима и медицинским средствима
Закон о пензијском и инвалидском осигурању
Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање
Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму
Закон о платама у државним органима и јавним службама
Закон о санитарном надзору
Закон о здравственој документацији и евиденцијама у области
здравства
Уредба о плану мреже здравствених установа
Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
Закон о управљању медицинским отпадом
Закон о безбедности и здрављу на раду
Закон о заштити од пожара
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Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја
Закон о правима пацијената
Закон о спречавању злостављања на раду
Закон о заштити узбуњивача
Правилник о условима и начину унутрашње организације здравствених
установа
Правилник о ближим условима за обављање здравствене
делатности у здравственим установама и другим облицима
здравствене службе
Правилник о условима, критеријумима и мерилима за закључење
уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за
њихов рад
Правилник о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима
здравствених услуга
Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите
Правилник о начину и поступку заштите права осигураних лица РФЗО
Стратегија за стално унапређење квалитета здравствене заштите и
безбедности пацијента
Правилник о начину пријављивања, прикупљања и праћења нежељених
реакција на лекове
Образац за пријављивање нежељене реакције на лек
Правилник о листи лекова који се прописују и издају на терет средстава
обавезног здравственог осигурања
Правилник о начину и поступку остваривања права из обавезног
здравственог осигурања
Правилник о исправи о здравственом осигурању и посебној исправи за
коришћење здравствене заштите
Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из
обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2017. 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,
Правилник о обрасцим и садржају образаца за вођење здравствене
документације, евиденција, извештаја, регистара и електронског
медицинског досијеа,
Посебан колективни уговор за здравствене установе чији је оснивач
Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе
2.2. Прописи којима је регулисано извештавање
Обавеза израде Програма рада установе и извештавање регулисано је
чланом 136. Закона о здравственој заштити, чланом 41. и 78. Закона о
буџетском систему и чланом 27. Статута Дома здравља Ваљево.
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3. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛАТНОСТ ДОМА ЗДРАВЉА
3.1. Унутрашња организација
Унутрашња организација Дома здравља Ваљево регулисана је
Оснивачким актом установе, Статутом и Правилником о организацији и
систематизацији Дома здравља.
Дом здравља Ваљево по областима делатности у свом саставу има
једанаест организационих јединица, смештених у централном објекту у
Улици Железничка бр.12., изузев здравствених станица и амбуланти на
терену и Службе за стоматолошку здравствену заштиту која је
смештена у засебном објекту у Улици 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. Медицина рада;
11. Едукативни центар.
Служба за здравствену заштиту одраслог становништва у оквиру
области делатности организује пружање здравствених услуга у
централном објекту установе и у просторно издвојеним организационим
јединицама, односно здравственим станицама и здравственим
амбулантама.
Здравствене станице y оквиру напред наведене службе су у: Ваљевској
Каменици, Ставама, на Дивчибарама и у Ваљеву - Ново Насеље, Трг
Владике Николаја бб.
Здравствене амбуланте у којима се организује пружање здравствене
заштите су у: Причевићу,Миличиници, Поћути, Драчићу, Голој Глави,
Дивцима, Попучкама, Бранковини, Доњим Лесковицама, Лелићу и две
амбуланте у Ваљеву - Амбуланта пензионера, Улица Проте Матеје бб и
Амбуланта Пети Пук , Улица Пети Пук бр.12.
Служба за стоматолошку здравствену заштиту делатност обавља у
централном објекту и у стоматолошким ординацијама у свим основним
школама у граду, у Медицинској школи, Пољопривредној школи и
Техничкој школи.
Образовање ужих организационих јединица као и њихов просторни
распоред ближе је уређено Правилником о организацији и
систематизацији послова.
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3.2. Делатност
Делатност Дома здравља Ваљево регулисана је Законом о
здравственој заштити, Оснивачким актом и Статутом Дома здравља.
Здравствена делатност на примарном нивоу коју обавља Дом здравља,
обухвата:
-заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање
болести;
-лечење и рехабилитацију оболелих и повређених грађана;
-превентивну здравствену заштиту групација становништва изложених
повећаном ризику обољевања и осталих становника, у складу са
посебним програмом превентивне здравствене заштите;
-здравствено васпитање и саветовање за очување и унапређење
здравља;
-спречавање, рано откривање и контролу малигних болести;
-спречавање, откривање и лечење болести уста и зуба;
-патронажне посете, лечење и рехабилитацију;
-спречавање и рано откривање болести;
-хитну медицинску помоћ и санитетски превоз;
-рехабилитацију деце и омладине са сметњама у телесном и душевном
развоју;
-заштиту менталног здравља;
-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.
У току је поступак измене Статута у погледу допуне делатности, којом је
предвиђено да лабораторијску и радиолошку дијагностику обезбеђује и
обавља Дом здравља Ваљево.
4. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ
Дом здравља обавља делатност у објектима у седишту Дома здравља,
објекту Службе за стоматолошку здравствену заштиту, као и у објектима
здравствених станица и амбуланти где задовољава потребе
становништва за примарном здравственом заштитом на подручју које
покрива.
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Сви објекти поседују прописану опрему за обављање здравствене
делатности која обезбеђује пружање здравствене заштите на
примарном нивоу.
У циљу постизања вишег стандарда у обезбеђивању здравствене
заштите и спровођења Програма превенције и контроле хроничних
незаразних болести, планирана је набавка медицинске опреме у виду
савременог ултразвучног апарата, дефибрилатора, ЕКГ апарата, ЦТГ
апарата, апарата за анестезију са операционим столом за аспирацију и
аутоклава
за
стоматолошку
здравствену
заштиту.
Набавка
немедицинске опреме у Дому здравља подразумева набавку и
занављање рачунарске опреме, електронске опреме и возила.
У адаптирани простор у објекту Службе за стоматолошку здравствену
заштиту планирано је измештање Службе поливалентне патронаже и 4
ординације за потребе примарне здравствене заштите, а ослобођени
простор у централном објекту ће се искористити за проширење Службе
за здравствену заштиту жена.
Инвестиционо улагање, текуће одржавање, набавка медицинске и
немедицинске опреме и других основних средстава, садржано је у
Финансијском плану.
5. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И КАДРОВИ
Прописи којима се регулише број и структура запослених у установи:
-Закон о здравственој заштити („Сл.гласник РС“ бр. 107/2005, 72/2009 др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – др.закон,
93/2014, 96/2015 и 106/2015);
-Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном
сектору (Сл.гласник РС“ бр.68/2015);
-Правилник о условима и начину унутрашње огранизације здравствених
установа ( „Сл.гласник РС“ бр. 43/2006);
-Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у
здравственим установама и другим облицима здравствене службе ( „Сл.
гласник РС“ бр. 43/2006 са свим изменама и допунама );
-Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање
и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.
гласник РС“ бр. 113/2013 са изменама и допунама);
-Кадровски план Министарства здравља Републике Србије.
5.1. Начин рада установе
Радно време у Дому здравља Ваљево, до доношења одлуке од стране
оснивача, у складу са Законом, регулисано је Одлуком директора о
распореду рада, почетку и завршетку радног времена у Дому здравља.
Радно време траје од 07,00 часова до 21,00 час сваког радног дана и
суботом у две смене и то:
I смена
II смена
од 07,00 – 14,30 часова
од 13,30 – 21,00 час
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Радно време недељом, државним и верским празницима одвија се у
виду дежурства, односно прековременог рада, у две смене и то:
I смена
од 08,00 – 14,00 часова

II смена
од 14,00 – 20,00 час

Све 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 Служби за стоматолошку здравствену заштиту 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 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 – 07,00часова

Радно време запослених Дома здравља Ваљево чија природа посла не
захтева сменски рад (директор, начелници и главне сестре служби,
шефови одсека, психолог, логопед, дефектолог као и запослени у
немедицинским службама и у администрацији) одвија се у оквиру
петодневне радне недеље од 07,00 часова - 15,00 часова.
Радно време 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 шест месеци у току календарске
године у просеку не буде дуже од уговореног радног времена
запосленог.
5.2. Кадровска структура
На основу одредби Закона о здравственој заштити, министар здравља
Републике Србије доноси кадровски план за здравствене установе из
Плана мреже здравствених установа, који представља максималан број
запослених у здравственим установама, као и број запослених према
кадровској структури, на основу утврђених норматива.
Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном
сектору прописује да актом Владе за сваку календарску годину, утврђује
се максималан број запослених на неодређено време.
Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у
систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне
покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015.годину,
утврђен је максималан број запослених на неодређено време у Дому
здравља Ваљево од 347 запослених.
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Кадровска структура Дома здравља Ваљево која је у прилогу,
представља стање кадра 31.12. 2016.године:

Стручна спрема

Неодређено
време

Сарадници (VII степен)
Доктори медицине и
доктори стоматологије,
(VII/1 и VII/2 степен)
Медицинске сестре техн.
и зубни техничари,( VI и
IV степен стручне
спреме)
Немедицински радници
(VII,VI,IV, III степен и НК)
Укупно

Одређено време

3

Укупно
3

108

6

114

169

9

178

68

6

74

348

21

369

Од приказаног укупног броја запослених на неодређено време, 343
запослених се финансира из средстава РФЗО, док се 5 запослених
(у Служби за стоматолошку здравствену заштиту) финансира
из
сопствених средстава остварених на тржишту. Од укупног броја
запослених на одређено време, 5 запослених се финансира на терет
сопствених средстава.
5.3. Рад мртвозорске службе
У складу са одредбама Закона о здравственој заштити општина,
односно град обезбеђује рад мртвозорске службе на својој територији.
Рад мртвозорске службе на територији Града Ваљева регулисан је
Уговором о утврђивању времена и узрока смрти лица умрлих ван
здравствене установе закљученим између Града Ваљева и Дома
здравља Ваљево, бр. ДЗ-01-2374 од 22.12.2011. године. Предметним
уговором регулисана су међусобна права и обавезе Града Ваљева и
Дома здравља Ваљево, а посебним уговором који је закључен између
Дома здравља Ваљево и овлашћених доктора медицине бр. ДЗ-01-2423
од 27.12.2011.године, регулисано је обављање прегледа умрлих лица и
стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван
здравствене установе и издавање потврда о смрти лица на територији
Града Ваљева.
5.4. Плате запослених
Плате, накнаде плате и друга примања се исплаћују по Закону о
платама у државним органима и јавним службама („Сл.гласник РС“ бр.
34/01, са свим изменама и допунама закључно са бр.99/14) и на основу
Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запосленима у
јавним службама („Сл.гласник РС“ бр. 44/01 са свим изменама и
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допунама закључно са бр.11/12), а од 01.10.2012. године, за обрачун
плата према капитационој формули, примењује се и Уредба о
корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне
плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по
основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у
здравственим установама ( „Сл.гласник РС“ бр. 100/11, 63/12, 101/12 и
46/13). Од 01.11.2014.године, на обрачун плата примењују се одредбе
Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата,
односно зарада и других сталних примања код корисника јавних
средстава („Сл.гласник РС“ бр. 116/14).
Основица за обрачун и исплату плата запосленима, утврђује се у
складу са протоколом – закључцима- Владе Републике Србије.
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
одбор и Надзорни одбор.

здравља Ваљево су директор, Управни

Управни одбор
Управни одбор у складу са Законом о здравственој заштити и
Статутом Дома здравља, има пет чланова, од којих су три члана
представници оснивача, а два члана су представници запослених.
Надзорни одбор
Надзорни одбор у складу са Законом има три члана, од којих су два
члана представници оснивача, а један члан представник запослених.
Стручни органи Дома здравља
Стручни савет
Стручни савет је саветодавно тело директора и Управног одбора, а
има седам чланова које именује директор на предлог организационих
јединица. Стручни савет разматра и одлучује о питањима стручног
рада, предлаже Програм стручног рада и развоја Дома здравља,
годишњи План стручног усавршавања здравствених радника и
здравствених сарадника, План континуираних едукација и Програм
за његово спровођење, прати и организује спровођење унутрашње
провере квалитета стручног рада, План за унапређење квалитета
стручног рада у Дому здравља, као и друге послове утврђене законом
и Статутом установе.
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Стручни колегијум
Стручни колегијум Дома здравља је стручно тело које разматра и
усваја стручне доктринарне ставове установе и чине га сви начелници
служби. Стручни колегијум заседа два пута недељно, при чему даје
иницијативу и предлаже мере у циљу побољшања рада организационих
јединица у саставу Дома здравља, даје предлоге директору у циљу
побољшања организације рада, врши анализу и оцену извршења Плана
рада по кварталима, оцену остварених резултата рада, оспорених
фактура од стране РФЗО и друга питања од значаја за рад установе.
Комисија за унапређење квалитета
Комисија за унапређење квалитета рада је стручно тело које доноси
годишњи програм провере квалитета стручног рада и стара о сталном
унапређењу квалитета здравствене заштите која се спроводи у Дому
здравља Ваљево. Комисија има пет чланова који се састају најмање
једном месечно.
Етички одбор
Етички одбор је стручно тело које прати пружање и спровођење
здравствене заштите на начелима професионалне етике. Етички одбор
има пет чланова које именује директор Дома здравља од којих су три
члана из реда запослених, а два члана су представници грађана.
5.6. Пројекти и програми које планира да реализује Дом здравља
Ваљево
Пружање здравствене заштите осигураним лицима Републичког фонда
здравственог осигурања обезбеђује се спровођењем и извршењем
плана рада здравствене установе, као и спровођењем националних
програма Министарства здравља. Обим здравствених услуга утврђен у
плану, уређен је у складу са Законом, актом којим се уређује садржај и
обим права из обавезног здравственог осигурања, а планиран је на
бази извршења из претходне године и на основу потреба осигураних
лица.
Спровођење одређених програма превенције хроничних незаразних
болести у 2017.години планирано је у сарадњи локалном самоуправом
и уз финансирање набавке неопходне пратеће медицинске опреме и
консултативних специјалистичких делатности.
Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног
здравственог осигурања за 2017. годину, који је Дом здравља Ваљево
закључио са Филијалом Ваљево РФЗО обезбеђује се и финансира
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пружање здравствене заштите осигураним лицима, као и спровођење
Плана здравствених услуга Дома здравља Ваљево за 2017. годину.
У 2017.години, Дом здравља Ваљево у циљу унапређења и побољшања
здравствене заштите становништва, планира реализацију следећих
програма и пројеката:
-Национални програм раног откривања карцинома 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 превентивних прегледа у сарадњи са месним заједницама,
-Саветовалиште за исхрану,
-Саветовалиште за дијабет,
-Скрининг на депресију и кардиоваскуларне болести.
Дом здравља Ваљево ће у 2017. години конкурисати код приступних
фондова Европске уније, као и фондова амбасада страних држава у
циљу добијања донаторских средстава ради финансирања пројеката
набавке медицинске опреме, енергетске ефикасности установе,
стручног усавршавања запослених, међурегионалне сарадње са другим
домовима здравља, за које се планира износ до 1.000.000,00 еура.
У оквиру Програма превенције и контроле хроничних незаразних
болести у Граду Ваљеву за 2017.годину, стратешки циљеви обухватају:
унапређење превентивних здравствених услуга (Превенција и рано
откривање карцинома дебелог црева, Превенција и рано откривање
карцинома грлића материце и Превенција, рано откривање и
саветовалиште за дијабетес мелитус), промоцију здравих стилова
живота и сталну едукацију запослених.
Превентивна здравствена заштита посебно ће се базирати на позивању
ризичних група (деца, труднице, лица старија од 65 година живота) и
маргиналних група. Поред наведених категорија, планирана је
превенција за већи број становништва која нису здравствено осигурана.
5.7. План здравствених услуга уговорених са Филијалом РФЗО
План рада за 2017. годину урађен је према Упутству за израду Планова рада
установа примарне здравствене заштите за 2017. годину Института за јавно
здравље Др Милан Јовановић-Батут. Основ је била фактурисана реализација
за период 01.10.2015.-30.09.2016. године. План рада Дома здравља Ваљево
усклађен је са Правилником о уговарању здравствене заштите из обавезног
здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину,
који доноси Републички фонд за здравствено осигурање, у даљем тексту
РФЗО у коме у члану 7. између осталог стоји да планирани број услуга за
2017. годину не може бити мањи од планираног броја за 2016.годину, осим
оправданих, објективних разлога за смањење планираног броја и обима
здравствених услуга за 2017. годину.
Дом здравља Ваљево је за 2016. годину планирао укупно 820305, а за 2017.
годину 816893 услугe, што је 3412 услуга или 0,5% мање у односу на
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планирано за 2016.годину. Разлог за нешто мањи број планираних услуга у
2017. години је стоматологија са мање кадра, један лекар је од
01.05.2016.године наредне 2 године на неплаћеном одсуству, а дошло је и до
промене званичне табеле Развојног саветовалишта, где се од ове године у
делу здравствено-васпитни рад приказује само здравствено-васпитни рад
социјалног радника, што Дом здравља Ваљево нема. Наше образложење за
мањи број планираних услуга у 2017. години прихваћено је као оправдано и од
стране Градског завода за јавно здравље Ваљево, као и од РФЗО-Филијала
Ваљево.
План рада –услуге које се уговарају са РФЗО по организационим јединицама:
1) Здравствена заштита одраслог становништва (општа медицина и медицина
рада – изабрани лекар и превентивни центар) - планирано за 2017.годину
444747 услуга;
2) Здравствена заштита деце предшколског и школског узраста са развојним
саветовалиштем и саветовалиштем за младе - планирано за 2017. годину
116663 услуга;
3) Здравствена заштита жена - планирано за 2017. годину 52802 услуга;
4) Служба за кућно лечење и негу - планирано за 2017. годину 60600 услуга;
5) Хитна медицинска помоћ - планирано за 2017. годину 35101 услуга;
Санитетски превоз са и без медицинске пратње – планирано за 2017.годину
470.000 км.
6) Патронажна служба - планирано за 2017. годину 22000 услуга.
7) Стоматологија са РТГ у Служби за стоматолошку здравствену заштиту планирано за 2017. годину 84980 услуга.

5.8. План стручног усавршавања Дома здравља за 2017. годину
План стручног усавршавања у Дому здравља Ваљево за 2017.годину, у
складу са законом предложио је Стручни савет установе, а усвојио
Управни одбор Дома здравља Ваљево.
План стручног усавршавања обухвата специјализације и школовање
на Високој здравственој школи струковних студија, као и континуирану
едукацију у 2017.години, по организационим јединицама, и то:
Служба за дечије болести
- специјализација из педијатрије
- основне струковне студије
Служба кућног лечења и неге
- основне струковне студије
Служба за здравствену заштиту жена
- школа колпоскопије
- школа ултразвучне дијагностике
Служба поливалентне патронаже
- основне струковне студије

1 извршилац
1 извршилац
1 извршилац
2 извршиоца
2 извршиоца
2 извршиоца

План осталих континуираних едукација одвија се према потребама
служби, плану и програму достављеном од стране руководиоца
организационих јединица и расположивим финансијским средствима
установе, о чему одлуку доноси директор.
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6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ
Са Републичким фондом за здравствено осигурање потписан je
Уговору о пружању и финасирању здравствене заштите из обавезног
здравственог осигурања за 2017. годину 05 број 450-20/17 oд
18.01.2017. године којим су Дому здравља Ваљево опредељена
следећа средства:
НАМЕНА СРЕДСТАВА

примарна

ПЛАТЕ
ПРЕВОЗ
ЕНЕРГЕНТИ
ЛЕКОВИ
САНИТЕТСКИ ПОТРОШНИ
MАТЕРИЈАЛ
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ
ОСТАЛИ ДИР И ИНДИР ТРОШКОВИ

272.448.000
8.373.000
27.000.000
13.916.000

УКУПНО
ПАРТИЦИПАЦИЈА
СРЕДСТВА КОЈА ЋЕ ФОНД
ПРЕБАЦИТИ

стоматологија
45.443.000
1.045.000

7.062.000
28.260.000

укупно
317.891.000
9.418.000
27.000.000
13.916.000

8.479.000

7.062.000
28.260.000
8.479.000

357.059.000

54.967.000

412.026.000

4.959.000

525.000

5.484.000

352.100.000

54.442.000

406.542.000

На основу Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног
здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017.
годину за лекове ван Уговора (сандостатин и соматулин) РФЗО ће у
току године, након испостављене електронске фактуре од стране Дома
здравља Ваљево вршити уплату средстава за ове лекове, те је
процена да ће за ове лекове бити рефундирано 6.500.000,00 динара
(процена урађена на бази испостављених фактура у 2016. години).
План за 2017. годину за исплату јубиларних награда, отпремнина,
помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице и
финансирање инвалида је 8.640.000,00 динара.
Средства добијена од Републичког фонда за здравствено осигурање
троше се по наменама за које су опредељена, где се из материјалних
трошкова врше плаћања за рачуне према добављачима за испоручен
материјал и извршене услуге које РФЗО признаје за плаћање из ових
средстава на основу Прилога број 7 – списак материјалних и осталих
трошкова који се финансирају из средстава обавезног здравственог
осигурања ( канцеларијски материјал, материјал за хигијену, потрошни
материјал, набавку резервних делова , алата и ситног инвентара,
услуге одржавања и поправке опреме, плаћање трошкова услуга јавних
предузећа, трошкови банкарских услуга, регистрације возила и др.)
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План Дома здравља Ваљево за 2017. годину је остварење сопствених
прихода у износу од 28.145.000,00 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
консултативних прегледа и пружања услуга из области специфичне
здравствене заштите ( претходни и периодични прегледи, издавање
лекарских уверења радницима, издавање уверња за возачке дозволе,
систематски и други прегледи и сл).
Остварени сопствени приходи су првенствено намењени за исплату
плата и превоза неуговорених запослених стоматологије, за плаћање
услуга по уговорима о пословној сарадњи другим установама
(лабораторијске, офталмолошке услуге) и појединаца- лекара
различитих специјалности који нису запослени Дома здравља, а који
раде по уговору о делу, као и за плаћање рачуна и расхода у току
године који буду настајали, а који нису планирани ни Буџетом Града
Ваљева нити Уговором са РФЗО-ом за 2017. годину (усавршавање
запослених, котизације за семинаре, чланарина здравственој комори,
адвокатске услуге, накнаде члановима Управног и Надзорног одбора,
репрезентација, стручна литература за запослене, осигурање, камате,
таксе, амортизација, накнада председницима репрезентативних
синдиката и др.).
Одлуком о буџету града Ваљева за 2017. годину Дому здравља
Ваљево је на позицији : раздео 4, глава 28, функција 760 опредељен
износ од 38.300.000,00 динара од чега износ од 32.950.000,00 динара
за функционисање установе (програмска активност 1801-0001), а
5.350.000,00 динара за спровођење активности из области друштвене
бриге за јавно здравље (програмска активност 1801-0003) - Програм
превенције и контроле незаразних болести у Дому здравља Ваљево за
2017 годину.
Средства од 32.950.000,00 динара су наменски опредељена за:
 Текуће попоравке и одржавање у износу од 3.500.000,00 динара
(конто 425 )
 Капитално одржавање болница и домова здравља у износу од
3.500.000,00 динара (конто 511)
 Машине и опрема у износу од 25.950.000,00 динара (конто 512)
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конто

опис

буџет

план
превенције

укупно:

423000

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

4.000.000,00

4.000.000,00

423599

Остале стручне услуге

4.000.000,00

4.000.000,00

425000

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И
ОДРЖАВАЊЕ

425113

Молерски радови

3.500.000,00

3.500.000,00

800.000,00

800.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

425221

Текуће одржавање опреме и
осталих објеката
Текуће одржавање опреме за
саобраћај

1.000.000,00

1.000.000,00

511000

КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ
БОЛНИЦА И ДОМОВА ЗДРАВЉА

3.500.000,00

3.500.000,00

511322

Капитално одржавање

3.500.000,00

3.500.000,00

512000

МАШИНЕ И ОПРЕМА

25.950.000,00

512111

Аутомобили

10.800.000,00

10.800.000,00

512212

Уградна опрема(клима уређаји)

150.000,00

150.000,00

512221

Рачунари

2.200.000,00

2.200.000,00

512241

Електронска опрема -ГПС систем,
ИД картице

1.100.000,00

1.100.000,00

425191

512511

Медицинска опрема

512531

Мерни и контролни инструменти
УКУПНО:

11.700.000,00

32.950.000,00

1.350.000,00

27.300.000,00

1.100.000,00

12.800.000,00

250.000,00

250.000,00

5.350.000,00

38.300.000,00

У 2017. години од средстава из Буџета Града Ваљева за потребе Дома
здравља планирано је да се кроз текуће поправке и одржавање
настави замена подова у ординацијама и ходницима ( други спрат
зграде Дома здравља Ваљево- службе Здравствене заштите жена и
лабораторије) која нису урађена у 2016. години у износу од
1.700.000,00 динара на позицији 425191. Након урађених подова,
враћање у првобитно стање што подразумева и кречење зидова, те је
за те намене опредељено 800.000,00 динара на позицији 425113 –
молерски радови. За текуће одржавање опреме за саобраћај на
позицији 425221 опредељена су средства од 1.000.000,00 динара, јер
возни парк Дома здравља броји 32 возила која прелазе велику
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километражу и увек морају бити исправна. За одржавање возног парка
на овој позицији у 2016. години издвојено је око 3.000.000,00 динара.
Капитално одржавање болница и домова здравља (конто 511322) је
позиција на којој је планиран износ од 3.500.000,00 динара за санацију
другог дела крова на згради стоматологије и замени прозора (износ од
2.500.000,00 динара) као и за преправку и адаптацију простора за
стерилизацију у згради Дома здравља Ваљево по налогу Санитарне
инспекције у износу од 400.000,00 динара и преуређење и промену
намене подрумских просторија како би се добио простор за гардеробу
запослених и самим тим ослободио преко потребан простор у згради за
функционисање здравствених служби, као и да се реши проблем
магацинског простора за одлагање материјала за хигијену и
канцеларијског материјала. За ове радове потребно је издвојити
600.000,00 динара.
Због дотрајалости возног парка и превисоких трошкова одржавања,
Дом здравља Ваљево планира набавку једног новог путничког возила
(износ од 1.300.000,00 динара) и два лежећа санитетска возила (износ
од 9.500.000,00 динара). Средства за ове набавке планирана су на
позицији 512111.
У финансијском плану за 2017. годину предвиђена је набавка клима
уређаја. Сређивањем ординација на другом спрату зграде
Стоматологије остаје нерешено питање обезбеђења оптималних
услова рада (опремања ординација, клима уређајима) као и простор
стерилизације у згради Дома здравља где је набављен нови апарат –
аутоклав. Ова средства су планирана на позицији 512212- Уградна
опрема у износу од 150.000,00 динара.
На конту 512221- Рачунарска опрема опредељена су средства од
2.200.000,00 динара за даљу набавку рачунара са лиценцираним
легалним софтвером. У 2016. години Дом здравља Ваљево из
средстава Града Ваљева набавио је 21 нов рачунар са лиценцираним
легалним софтверима. С обзиром да Дом здравља Ваљево располаже
са преко 200 дотрајалих рачунара који се у наредних 5 година морају
заменити новим јер рачунарска опрема има знак једнакости са
медицинском опремом с обзиром да и РФЗО и Министарство здравља
Републике Србије све услуге и податке траже у електронској и писаној
форми, план је да се и наредних година настави са занављањем
рачунара.
На конту 512241- електронска опрема планирана је набавка ГПС
система и ИД картица у укупном износу од 1.100.000,00 динара.
Уградњом ГПС система у возила којима располаже Дом здравља
Ваљево омогућило би се свакодневно праћење возила на терену, у
смислу да се зна у сваком моменту где је возило, заштита возила у
случају
нестанка и крађе, смањења трошкова горива, контроле
задржавања возила и сл. Због потребе акредитације Дома здравља
Ваљево потребно је увести ИД картице за запослене којима ће се
пратити присутност запослених на радном месту.
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На позицији 512511- Медицинска опрема обезбеђена су средства у
износу од 11.700.000,00 динара за набавку једног савременог
ултразвучног апарата за Службу за здравствену заштиту жена у износу
од 4.600.000,00 динара; дефибрилатора за СХМП (400.000,00 динара);
наменског фрижидера за одлагање вакцина (400.000,00 динара) и
апарата за анестезију са операционим столом за аспирацију
(4.000.000,00 динара) и аутоклав апарата за Службу за стоматолошку
здравствену заштиту ( 2.300.000,00 динара).
Програмом превенције и контроле хроничних незаразних болести у
Граду Ваљево који ће се спроводити у 2017. години, опредељена су
средства у износу од 5.350.000,00 динара која су предвиђена за
следеће потребе:
- Рад
по
једног
лекара
специјалисте
гинекологије,
ОРЛ,
неуропсихијатрије, офтамологије и кардиологијеу укупном износу од
4.000.000,00 динара (конто 423 - Услуге по уговору);
- Набавка медицинске опреме (конто 512511) у укупном износу од
1.100.000,00 динара (2 ЦТГ апарата, 2 мобилна ЕКГ апарата и 2
инхалатора) и
- Набавка ваге са висинометром и ваге за мерење беба у укупном
износу 250.000,00 динара (конто 512531-Мерни и контролни
инструменти).
За рад мртвозорске службе, у финансијском плану Дома здравља
Ваљево за 2017. годину планиран је износ од 2.100.000,00 динара.
Планирана средства из донација износе 500.000,00 динара.
За исплату отпремнина и накнада за неискоришћени годишњи одмор
приликом отпуштања с посла у програму рационализације за 2017.
годину планирана су средства у износу од 2.500.000,00 динара.
Укупно планирани приходи, расходи и издаци Дома здравља Ваљево у
2017. годину износе 498.711.000,00 динара.

Директор Дома здравља Ваљево
Прим.др. Завен Дер Хазарјан
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