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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 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
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 запосленима у јавним службама
Закон о платама у државним органима и јавним службама
Закон о санитарном надзору
Закон о здравственој документацији и евиденцијама у области
здравства
Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном
сектору
Уредба о плану мреже здравствених установа
Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
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Уредба о Каталогу радних места у јавним службама и другим
организацијама у јавном сектору
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
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 2018. 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.
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2.2. Прописи којима је регулисано извештавање
Обавеза израде Програма рада установе и извештавање регулисано је
чланом 136. Закона о здравственој заштити, чланом 41. и 78. Закона о
буџетском систему и чланом 27. Статута Дома здравља Ваљево.
3. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛАТНОСТ ДОМА ЗДРАВЉА
3.1. Унутрашња организација
Унутрашња организација Дома здравља Ваљево регулисана је
Оснивачким актом установе, Статутом и Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места Дома здравља Ваљево.
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 за здравствену заштиту деце;
3. Служба за здравствену заштиту жена;
4. Служба за кућно лечење и негу;
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. Служба радиолошке дијагностике;
11. Медицина рада.
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.
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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.
За Службу радиолошке дијагностике која је предвиђена општим актом и
Статутом установе, очекује се позитивно мишљење Министарства
здравља и сагласност оснивача. Министарство здравља је дало
сагласност за нову здравствену технологију радиолошке дијагностиике,
а средствима оснивача је набављена савремена опрема, на основу чега
су испуњени услови за позитивно мишљење и сагласност.
Образовање ужих организационих јединица као и њихов просторни
распоред ближе је уређено Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места Дома здравља Ваљево.
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.
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У току је поступак измене Статута у погледу допуне делатности, којом је
предвиђено да 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.
Сви објекти поседују прописану опрему за обављање здравствене
делатности која обезбеђује пружање здравствене заштите на
примарном нивоу.
У циљу обезбеђења оптималних услова за пружање здравствених
услуга у 2019. години планирана је адаптација објекта Дома здравља
Ваљево и објекта Службе за стоматолошку здравствену заштиту
средствима Канцеларије за јавна улагања, изузев простора намењеног
за Службу радиолошке дијагностике и Службу за здравствену заштиту
жена, који је адаптиран и опремљен у 2018.години. Поред наведеног,
предвиђени су столарски и молерски радови, како у централном објекту
тако и у амбулантама на терену, уз санацију централног грејања у
објекту Дома здравља Ваљево и реконструкцију амбуланте на
Дивчибарама и Ставама.
У циљу постизања вишег стандарда у обезбеђивању здравствене
заштите и спровођења Програма превенције и контроле хроничних
незаразних болести, планирано је занављање постојеће и набавка
медицинске опреме у виду стоматолошких столица, гинеколошког
прегледног стола, ЦТГ апарата, дефибрилатора, ЕКГ апарата,
наменског фрижидера, инхалатора, спирометра, инфузионе пумпе и др.
Набавка немедицинске опреме у Дому здравља подразумева набавку и
занављање рачунарске опреме, електронске опреме, клима уређаја,
возила и намештаја за адаптирани простор.
Инвестиционо улагање, текуће одржавање, набавка медицинске и
немедицинске опреме и других основних средстава,
детаљно је
образложено 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
7

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;
-Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у
систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне
покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017.годину.
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
Радно време недељом, државним и верским празницима одвија се у
виду дежурства, односно прековременог рада, у две смене и то:
I смена
II смена
од 08,00 – 14,00 часова
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
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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 се актом Владе за сваку календарску годину,
утврђује 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 2017.годину,
утврђен је максималан број запослених на неодређено време у Дому
здравља Ваљево од 348 запослених.
Кадровска структура Дома здравља Ваљево која је у прилогу,
представља стање кадра на дан 31.12. 2018.године:

Стручна спрема
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

Неодређено
време

Одређено
време

3

Укупно
3

100

9

109

169

6

175

65

8

73

337

23

360

Од приказаног укупног броја запослених на неодређено време, 333
запослених се финансира из средстава РФЗО, док се 4 запослена
(у Служби за стоматолошку здравствену заштиту) финансира
из
сопствених средстава остварених на тржишту. Од укупног броја
запослених на одређено време, 10 запослених се финансира на терет
сопствених средстава.
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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
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
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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.
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.
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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 2019.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 2019. годину, који је Дом здравља Ваљево
закључио са Филијалом Ваљево РФЗО обезбеђује се и финансира
пружање здравствене заштите осигураним лицима, као и спровођење
Плана здравствених услуга Дома здравља Ваљево за 2019. годину.
У 2019.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 превенције депресије,
-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.
У сарадњи са локалном самоуправом, а у циљу безбедности и
посетилаца у зимској туристичкој сезони на Дивчибарама, Дом здравља
Ваљево обезбеђује дежурство екипе хитне медицинске помоћи са
санитетским возилом, за време рада ски стазе.
Дом здравља Ваљево поред програма које сам реализује, партнер је у
пројекту „Невидљива деца“ , који је почео са реализацијом средином
2017.године, и траје 22 месеца.
У 2019. години Дом здравља Ваљево ће 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.
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У оквиру Програма превенције и контроле хроничних незаразних
болести у Граду Ваљеву за 2019.годину, стратешки циљеви обухватају:
унапређење превентивних здравствених услуга (Превенција и рано
откривање карцинома дебелог црева, Превенција и рано откривање
карцинома грлића материце, Превенција, рано откривање и
саветовалиште за дијабетес мелитус и Превенција депресије),
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 здравствене заштите за 2019. годину израђен је на основу
методологије за израду плана рада коју утврђује Институт за јавно
здравље основан за територију Републике Србије (у даљем тексту:
Институт за јавно здравље), у складу са општим актима којим су
утврђене номенклатуре здравствених услуга, коју доноси министар
надлежан за послове здравља.
План рада Дома здравља Ваљево усклађен је са Правилником о
уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања
са даваоцима здравствених услуга за 2019. годину, који доноси
Републички фонд за здравствено осигурање.
Дом здравља Ваљево је за 2019. годину планирао укупно са санитетским
превозом 1395996, а без услуга санитетског превоза 808996 услуге.
План рада –здравствене услуге које се уговарају са Републичким фондом за
здравствено осигурање по организационим јединицама:
1) Здравствена заштита одраслог становништва (општа медицина и медицина
рада – изабрани лекар и превентивни центар) - планирано за 2019.годину
415889 здравствених услуга;
2) Здравствена заштита деце предшколског и школског узраста са развојним
саветовалиштем и саветовалиштем за младе - планирано за 2019. годину
114071 услуга;
3) Здравствена заштита жена - планирано за 2019. годину 40845 услуга;
4) Служба за кућно лечење и негу - планирано за 2019. годину 94973 услуга;
5) Хитна медицинска помоћ - планирано за 2019. годину 33331 услуга;
Санитетски превоз са и без медицинске пратње – планирано за 2019.годину
590000 км.
6) Служба поливалентне патронаже- планирано за 2019. годину 19832 услуга.
7) Служба за стоматолошку здравствену заштиту са РТГ дијагностиком планирано за 2019. годину 87055 услуга.

5.8. План стручног усавршавања Дома здравља за 2019. годину
План стручног усавршавања у Дому здравља Ваљево за 2019.годину, у
складу са Статутом предложио је Стручни савет установе, а усвојио
Управни одбор Дома здравља Ваљево.
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План стручног усавршавања обухвата специјализације, школовање на
Високој здравственој школи струковних студија, као и континуирану
едукацију у 2019.години, по организационим јединицама:
1) Служба за кућно лечење и негу
-основне струковне студије на Високој здравственој школи1 извршилац
-школа ултразвучне дијагностике
1 извршилац
2) Служба за здравствену заштиту деце
-специјализација из области педијатрије
2 извршиоца
-основне струковне студије на Високој здравственој школи 1извршилац
3) Служба хитне медицинске помоћи са санитетским превозом
-преквалификација на Високој здравственој школи струковних студија,
на смер струковна медицинска сестра техничар
1 извршилац
План осталих континуираних едукација предлаже се према потребама
служби, плану и програму достављеном од стране руководиоца служби и
расположивим финансијским средствима установе, о чему одлуку доноси
директор.
6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ
Дом здравља Ваљево је у Финансијском плану за 2019 .годину планирао
следеће приходе и примања:
 Приходи од РФЗО
492.648.000,00 динара
 Сопствени приходи
28.312.000,00 динара
 Град Ваљево (пр.активност 1801-0001) 52.300.000,00 динара
 Град Ваљево (пр.активност 1801-0002)
2.400.000,00 динара
 Град Ваљево (пр.активност 1801-0003) 10.118.000,00 динара
Укупно:

585.778.000,00 динара

Са Републичким фондом за здравствено осигурање потписан je Уговор о
пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог
осигурања за 2019. годину 05 број 450-5/19 oд 30.01.2019. године којим су
Дому здравља Ваљево опредељена средства у износу од 470.698.000,00
динара, док износ од 21.950.000,00 динара је планиран, иако није уговорен
са РФЗО-ом јер су то приходи које РФЗО дозначава по основу приспелих
захтева од стране Дома здравља Ваљево за исплату јубиларних награда за
уговорене раднике, отпремнине приликом одласка у пензију запослених,
дотације за инвалиде, помоћ у случају смрти запосленог или ужег члана
породице као и за лекове ван Уговора (сандостатин и соматулин) на основу
испостављене месечне електронске фактуре.
ПЛАН УГОВОРЕНИХ СРЕДСТАВА СА ФИЛИЈАЛОМ РФЗО ЗА 2019. ГОДИНУ
НАМЕНА СРЕДСТАВА
ПЛАТЕ
ПРЕВОЗ

ПРИМАРНА СТОМАТОЛОГИЈА
323.066.000
8.373.000

УКУПНО

53.759.000 376.825.000
1.045.000
9.418.000
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ЕНЕРГЕНТИ
ЛЕКОВИ СА Б ЛИСТЕ
ЛЕКОВИ ВАН УГОВОРА
САНИТЕТСКИ ПОТРОШНИ
МАТЕРИЈАЛ
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ
ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТ
ТРОШКОВИ
ДОТАЦИЈЕ ЗА ИНВАЛИДЕ
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
ОТПРЕМНИНЕ ЗА ОДЛАЗАК У
ПЕНЗИЈУ
ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ СМРТИ
ЗАПОСЛЕНОГ
УКУПНО

28.600.000
13.116.000
9.600.000

28.600.000
13.116.000
9.600.000

6.000.000
28.260.000

6.000.000
28.260.000

1.500.000
7.100.000

8.479.000
500.000
1.050.000

8.479.000
2.000.000
8.150.000

1.500.000

500.000

2.000.000

150.000
427.265.000

50.000
200.000
65.383.000 492.648.000

На основу Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног
здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2019. 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 9.600.000,00 динара (процена урађена на бази
испостављених фактура у 2018. години) .
План за 2019. годину за исплату јубиларних награда, отпремнина, помоћи у
случају смрти запосленог или члана уже породице и финансирање
инвалида је 12.350.000,00 динара и планиран је на основу података из
кадровске евиденције о запосленима који испуњавају услове за јубиларну
награду или одлазак у пензију, док су дотације за инвалиде планиране на
основу издатака по овом основу у 2018. години .
Средства добијена од Републичког фонда за здравствено осигурање по
основу потписаног Уговора 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 о
уговарању – списак материјалних и осталих трошкова који се финансирају
из средстава обавезног здравственог осигурања (канцеларијски материјал,
материјал за хигијену, потрошни материјал, набавка резервних делова ,
алата и ситног инвентара, услуге одржавања и поправке опреме, плаћање
трошкова услуга јавних предузећа, трошкови банкарских услуга,
регистрације возила, куповине радне униформе за запослене и др.)
План Дома здравља Ваљево за 2019. годину је остварење сопствених
прихода у износу од 28.312.000,00 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 прегледи, издавање
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лекарских уверења запосленима, издавање уверења за возачке дозволе,
ношење оружја, систематски и други прегледи и сл).
Остварени сопствени приходи су првенствено намењени за исплату плата и
превоза неуговорених радника, за плаћање
услуга по уговорима о
пословној сарадњи другим установама (лабораторијске услуге и услуге
израде протеза) и појединаца - лекара одређених специјалности
(специјалиста епидемиолог, специјалиста социјалне медицине) који нису
запослени Дома здравља, а који раде по уговору о допунском раду, 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 2019.
годину (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 сл).
Одлуком о буџету Града Ваљева за 2019. годину Дому здравља Ваљево је
опредељен износ од 64.818.000,00 динара од чега износ од 52.300.000,00
динара за функционисање установе (програмска активност 1801-0001),
износ од 2.400.000,00 динара за програмску активност 1801-0002мртвозорство и 10.118.000,00 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 2019 годину.
Средства од 52.300.000,00 динара на програмској активности 1801-0001 –
функционисање установа примарне здравствене заштите су наменски
опредељена за:
 Текуће попоравке и одржавање - износ од 9.000.000,00 динара (конто
425 )
 Материјал у висини од 5.000.000,00 динара (конто 426)
 Зграде и грађевински објекти у износу од 6.500.000,00 динара (конто
511)
 Машине и опрема у износу од 31.300.000,00 динара (конто 512)
 Нематеријална имовина у износу од 500.000,00 динара (конто 515).
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА ВАЉЕВО ЗА 2019. ГОДИНУ
ИЗ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА
КОНТО

ОПИС

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2019. ГОДИНЕ
Програмска
активност
1801-0001

Програмска
активност
1801-0002

Програмска
активност
1801-0003

Мртвозорство

Спровођ. активн
из области
друшт. бриге
за јавно здравље

назив пр активности
назив конта
423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
423599 Остале стручне услуге
424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

Функционисање
установа ПЗЗ

8.600.000,00
8.600.000,00
2.400.000,00

УКУПНО:

8.600.000,00
8.600.000,00
2.400.000,00
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424351
425000
425112
425113
425116
425211
426000
426711
426913
511000
511322
511441
511451
512000
512111
512211
512212
512221
512251
512511
512531
515000
515111

остале медицинске услуге
ТЕКУЋЕ ПОПР И ОДРЖАВАЊЕ
Столарски радови
Молерски радови
Централно грејање
Текуће одржав. опреме за саобр
МАТЕРИЈАЛ
Санитетски материјал
Ситан инвентар (медицински)
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
Капитално одржавање
Стручна оцена и коментари
Пројектна документација
МАШИНЕ И ОПРЕМА
Аутомобили
Намештај
Уградна опрема
Рачунари и рачунарска опрема
опрема за домаћинство
Медицинска опрема
Мерни и контролни инструменти
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
Компјутерски софтвер
УКУПНО:

2.400.000,00
9.000.000,00
500.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
6.500.000,00
5.000.000,00
500.000,00
1.000.000,00
31.300.000,00
8.000.000,00
3.000.000,00
800.000,00
3.000.000,00
500.000,00
15.000.000,00
1.000.000,00
500.000,00
500.000,00
52.300.000,00 2.400.000,00

812.000,00
720.000,00
92.000,00

706.000,00

598.000,00
108.000,00

10.118.000,00

2.400.000,00
9.000.000,00
500.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
5.812.000,00
720.000,00
5.092.000,00
6.500.000,00
5.000.000,00
500.000,00
1.000.000,00
32.006.000,00
8.000.000,00
3.000.000,00
800.000,00
3.000.000,00
500.000,00
15.598.000,00
1.108.000,00
500.000,00
500.000,00
64.818.000,00

У 2019. години из средстава буџета града Ваљева планирано је:
1. износ од 500.000,00 динара на позицији 425112 – столарски радови
за сређивање канцеларије директора и библиотеке.
2. за кречење просторија у згради Дома здравља Ваљево и сеоских
амбуланти опредељено је 3.000.000,00 динара на позицији 425113 –
молерски радови.
3. На конту 425116- централно грејање планиран је износ од
3.000.000,00 динара за реконструкцију грејне мреже у делу зграде
Дома здравља Ваљево
4. За текуће одржавање опреме за саобраћај на позицији 425211
опредељена су средства од 2.500.000,00 динара.
5. Износ од 5.000.000,00 динара планиран је за набавку ситног
медицински инвентара на конту 426913. Овом набавком медицинских
инструмената Дом здравља Ваљево ће обновити медицинске
инструменте који се свакодневно користе у раду и побољшати
услове рада запослених и квалитет услуга које пружају пацијентима.
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6. Капитално одржавање болница и домова здравља (конто 511322) је
позиција на којој је планиран износ од 5.000.000,00 динара за
реконструкцију амбуланти на Ставама и Дивчибарима.
7. За сваку реконструкцију, адаптацију и инвестиционо одржавање
зграда потребно је именовати стручни надзор за одређену врсту
радова. Како се у 2019. години планирају радови на реконструкцији
амбуланти на Дивчибарима и Ставама,то је на овој позицији
планиран износ од 500.000,00 динара.
8. За израду пројектне документације, потребне за почетак
реконструкције Дома здравља Ваљево из средстава које је
обезбедила Канцеларија за јавна улагања, планиран је износ од
1.000.000,00 динара ( конто 511451 ).
9. На конту 512111- Аутомобили планиран је износ од 8.000.000,00
динара за набавку три возила, и то једног санитетског возила са
полуопремом, једног теренског и једног путничког возила.
10. На име набавке намештаја планиран је износ од 3.000.000,00
динара на позицији 512211 - намештај. После реконструкције
амбуланти на Ставама и Дивчибарама потребно је исте опремити
новим намештајем као и наставити са опремањем сеоских
амбуланти, ординација и чекаоница у Дому здравља Ваљево.
11. На позицији 512212-Уградна опрема планиран је износ од 800.000,00
динара и то 200.000,00 динара за набавку клима уређаја и 600.000,00
динара за набавку лед панела којима би се замениле неонке у
служби за заштиту одраслог становништва.
12. На конту 512221- Рачунарска опрема планиран је износ од
3.000.000,00 динара за набавку 20 нових рачунара са лиценцираним
софтвером, два ЕРП Windows сервера ( један у Дому здравља
Ваљево, а један у згради у Карађорђевој) и један backup ERP
Windows сервер
за сервер салу због осигурања података на
серверима.
13. На конту 512251- опрема за домаћинство планиран је износ од
500.000,00 динара за набавку опреме мање појединачне вредности
(пећи за ординације и чекаонице у сеоским амбулантама, уљани
радијатори за СХМП, компресори за ординације стоматолошке
службе у школама, фрижидери за одлагање лекова и слично).
14. На позицији 512511- Медицинска опрема обезбеђена су средства у
износу од 15.000.000,00 динара и то:
- За службу здравствене заштите жена набавке гинеколошког
прегледног стола са три електро мотора за преглед жена са
сметњама у ходу и инвалиде, једног ЦТГ апарата, једног
вакум апарата, УВ лампе, као и замена вагиналне и
абдоминалне сонде за ултразвучни апарат у укупном износу
од 3.150.000,00 динара,
- Два нова дефибрилатора за службу хитне медицинске
помоћи за чију набавку је потребно 4.000.000,00 динара,
- Наменски фрижидер за дневно одлагање вакцина у Служби
за здравствену заштиту одраслог становништва потребан је
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-

-

-

због одлагања вакцине ваксигрип. Потребан износ за ову
намену је 400.000,00 динара.
За набвку пет нових ЕКГ апарата за службу за здравствену
заштиту одраслог становништва планиран је износ од
1.500.000,00 динара.
Службама за здравствену заштиту деце, ХМП и здравствену
заштиту одраслог становништва неопходно је по два
инхалатора
( укупно 6) јер су ови које сада користе стари
и дотрајали. За њихову набавку потребно је 250.000,00
динара.
За набавку удлага за СХМП, један спирометар за Службу
за здравствену заштиту одраслог становништва, батерије за
аспираторе, инфузиону пумпу и сличну опрему мање
вредности неопходно је 1.200.000,00 динара.
За стерилизацију простора у интервенцијама неопходна је
набавка 3 гермицидне лампе у износу од 500.000,00 динара
као и
набавка
две
стоматолошке
столице,
два
сува
стерилизатора, хелио лампе и турбине за стоматолошку
службу у висини од 4.000.000,00 динара.

15. На позицији 512531- Мерни и контролни инструменти планиран је
износ од 1.000.000,00 динара за набавку 5 вага за мерење телесне
тежине и 3 дигиталне ваге са висинометром ( Служба за здравствену
заштиту одраслих), једне ваге за мерење одојчади са теренском
торбом-SECA (Служба поливалентне патронаже) и једна вага за бебе
са дужинометром ( Служба здравствене заштите деце).
16. На позицији 515111 – компјутерски софтвер планиран је износ од
500.000,00 динара за набавку централизоване антивирус заштите и
10 microsoft office пакета.
Програмска активност 1801-0002 – мртвозорство има планиран износ од
2.400.000,00 динара.
Средства од 10.118.000,00 динара из Програма превенције и контроле
незаразних болести у 2019. години (програмска активност 1801-0003)
опредељена су за:
 Услуге по уговору у износу од 8.600.000,00 динара ( конто 423)
 Материјал у износу од 812.000,00 динара (конто 426)
 Машине и опрема у износу од 706.000,00 динара (конто 512).
1. Програмом превенције и контроле незаразних болести у Граду
Ваљево који ће се спроводити у 2019. години опредељена су
средства у износу од 8.600.000,00 динара на позицији 423599-Остале
стручне услуге која ће бити утрошена за услуге лекара по уговору
(специјалисте ОРЛ, офтамолога, неуропсихијатрије, кардиолога,
гастроентеролога, нуклеарне медицине, пулмолога, педијатра,
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радиолога и ендокринолога). Осим ангажовања лекара специјалиста,
запослени у Дому здравља Ваљево узеће учешћа у превентивним
прегледима у циљу унапређења здравља, а кроз саветовалиште за
исхрану и саветовалиште за дијабетес, промоцију здравих стилова
живота, значај редовних контрола, превенцију и рано откривање
карцинома дебелог црева и смањења броја физички неактивних
лица. Из тог разлога неопходно је набавити одређен санитетски
материјал, ситан инвентар (медицински) и медицинску опрему:
2. За потребе рада саветовалишта неопходно је набавити тракице за
мерење гликемије, холестерола и вредности триглицерида, као и
тестове за окултно крварење.За набавку овог материјала планиран је
износ од 720.000,00 динара на позицији 426711- санитетски и остали
потрошни материјал.
3. На конту 426913- ситан инвентар – медицински, планиран је износ од
92.000,00 динара за набавку апарата за мерење тензије, апарата за
мерење кожног набора (калипер) и лутке фантом.
4. На контоу 512511- медицинска опрема планиран је износ од
598.000,00 динара за набавку мобилног ЕКГ апарата, апарата за
одређивање HbA1c и апарата за одређивање ИНР-а.
5. На конту 512531- мерни и контролни инструменти планиран је износ
од 108.000,00 динара за набавку једне дигиталне ваге са
висинометром ( Seca ce 704) и једне подне ваге (Seca ce 804) које су
потребне због унапређења рада саветовалишта за исхрану и
саветовалишта за дијабетес.
Укупно планирани приходи и примања, као и расходи и издаци за 2019.
годину износе 585.778.000,00 динара.

Директор Дома здравља Ваљево
Др Бранка Антић
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