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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:    Дом здравља   Ваљево 

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

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

е-маил: office@dzvaljevo.rs 
Матични број: 17817361 

Шифра  делатности  установе: 8621 
ПИБ: 107041023 

Оснивач: Град  Ваљево 

Власништво: 
Јавна својина-својина јединице 
локалнa самоуправa –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  
Уредба о плану мреже здравствених установа 
Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 
Уредба о Каталогу радних места у јавним службама и другим 
организацијама у јавном сектору 
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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 обрасцимa 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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Чланом 74. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник РС бр. 
25/19) утврђено је да дом здравља у јавној својини оснива Република 
Србија, а на територији аутономне покрајине - аутономна покрајина, у 
складу са законом и Планом мреже.  
Уредбом о Плану мреже здравствених установа (Службени гласник РС 
05/2020) која је објављена 22.01.2020.године, на територији Колубарског 
управног округа формиран је Здравствени центар Ваљево који обухвата 
Дом здравља Ваљево и Општу болницу Ваљево.     
Република Србија преузима оснивачка права над здравственим установама 
на основу одлуке надлежног органа јединице локалне самоуправе. 
До дана доношења Програма рада, од стране Републике Србије нису 
преузета оснивачка права.  

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 2020. години планирано је извођење радова на адаптацији, 
санацији и инвестиционом одржавању објекта Дома здравља Ваљево и 
Стоматолошке службе, средствима Канцеларије за јавна улагања. 
 
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); 
-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-др.правилник, 
119/2012-др.правилник, 22/2013 и 16/2018); 
-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 и 
62/2019); 
-Важећи Кадровски план Министарства здравља Републике Србије. 
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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                    II смена  
              од 07,00 – 19,00 часова                 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. 
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Важећим Kaдровским планом  утврђено је да укупан број запослених на 
неодређено и одређено време у Дому здравља Ваљево може бити  381, 
од чега највише до 336 запослених на неодређено и одређено време 
који се могу финансирати из средстава обавезног здравственог 
осигурања.   
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. 2019.године:  
 

Стручна спрема 
Неодређено 

време 
Одређено 

време Укупно 

Сарадници (VII степен)   3     3 
Доктори медицине и 
доктори стоматологије, 
(VII/1 и  VII/2 степен) 99 11 110 
Медицинске сестре техн. 
и зубни техничари,( VI и 
IV степен стручне 
спреме) 166  15 181 
Немедицински радници 
(VII,VI,IV, III степен и НК)   63   9   72 

Укупно 331 35 366 
 

Од приказаног укупног броја запослених на неодређено време, 327 
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, 15 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 
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здравствене установе и издавање потврда о смрти лица  на територији 
Града Ваљева.  
Решењем Скупштине града Ваљева од 30.12.2019.године, одређени су 
доктори медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица 
умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти 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). 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  здравља Ваљево су директор, Управни 
одбор и Надзорни одбор. 

 
 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. 
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Стручни  органи Дома здравља  
 
Стручни  савет 
 
Стручни  савет  је саветодавни орган директора и Управног одбора, а 
има седам  чланова које  именује директор на предлог организационих 
јединица.  Стручни  савет  разматра и одлучује о  питањима  стручног  
рада, доноси годишњи програм унутрашње провере квалитета стручног 
рада, прати спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада, 
предлаже мере за унапређење квалитета стручног рада, сачињава 
годишњи извештај о спровођењу унутрашње провере квалитета 
стручног рада, доноси годишњи план унапређења квалитета стручног 
рада, као и годишњи план стручног развоја, доноси предлог годишњег 
плана стручног усавршавања здравствених радника и здравствених 
сарадника, a обавља и друге послове утврђене статутом установе.   

 
Стручни  колегијум  
 
Стручни  колегијум  Дома здравља је стручни орган који разматра и 
усваја стручне доктринарне ставове установе, а 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 здравствене заштите 
 
Комисија  за  унапређење  квалитета  здравствене заштите је стручни 
орган који се стара о унапређењу квалитета здравствене заштите која 
се спроводи у установи. Комисија доноси годишњи план праћења 
показатеља квалитета здравствене заштите, прати показатеље 
квалитета, сачињава годишњи извештај о показатељима, предлаже 
мере за унапређење квалитета здравствене заштите и доноси годишњи 
план унапређења  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 стручни орган који прати пружање и спровођење 
здравствене заштите на начелима професионалне етике, начелима 
поштовања људских права и вредности и права детета, као и кодекса 
понашања запослених у установи. Етички одбор има пет чланова које 
именује директор Дома здравља из реда здравствених радника, 
односно здравствених сарадника.  
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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 2020.години  планирано је у сарадњи са 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 2020. 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 2020. годину. 
У 2020.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.   
У 2020. 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. 
У оквиру Програма превенције и контроле хроничних незаразних 
болести у Граду Ваљеву за 2020.годину, стратешки циљеви обухватају: 
унапређење превентивних здравствених услуга (Превенција и рано 
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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 лица која нису здравствено осигурана. 

   5.7.  План здравствених услуга уговорених са Филијалом  РФЗО 
 

План здравствене заштите за 2020. годину израђен је на основу 
Упутства за израду планова рада здравствених установа за 2020.годину 
и сета планских табела за примарну здравствену заштиту достављеног 
од стране Института за јавно здравље Србије „Милан Јовановић-Батут“ 
основан за територију Републике Србије. Наведени документ прецизира 
основ за израду плана рада за 2020.годину и то: фактурисана 
реализација за период 01.01.2019.-31.10.2019.године и 01.01.2018.-
31.12.2018.године, уз поштовање Табеле мера извршења, а према 
кадровским и техничким капацитетима установе.  
План рада Дома здравља Ваљево усклађен  је са Правилником о 
уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања 
са даваоцима здравствених услуга за 2020. годину, који доноси 
Републички фонд за здравствено осигурање. 
Дом здравља Ваљево је за 2020. годину за потребе осигураника 
Републичког фонда за здравствено осигурање планирао да укупно 
пружи 830 026 здравствених услуга.   
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 
2020.годину 423 620 здравствених услуга;  
2) Здравствена заштита деце предшколског и школског узраста са 
развојним саветовалиштем и саветовалиштем за младе - планирано за 
2020. годину 111 603 услуга; 
3) Здравствена заштита жена - планирано за 2020. годину 47 455 услуга; 
4) Служба за кућно лечење и негу - планирано за 2020. годину 100 213 
услуга;              
5) Хитна медицинска помоћ - планирано за 2020. годину 35 883 услуга; 
Санитетски превоз са и без медицинске пратње - планирано за 
2020.годину 640 000 км; 
6) Служба поливалентне патронаже - планирано за 2020. годину 21 265 
услуга; 
7) Служба за  стоматолошку здравствену заштиту са РТГ дијагностиком 
-планирано за 2020. годину 89 987 услуга.     
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5.8. План стручног усавршавања у Дому здравља  за 2020. годину 
 
План стручног усавршавања у Дому здравља Ваљево за 2020.годину, у 
складу са одредбама Закона о здравственој заштити и одредбама 
Статута, предложио је Стручни савет установе, а усвојио  Управни 
одбор Дома здравља Ваљево. 
План стручног усавршавања обухвата специјализације, школовање на 
Високој здравственој школи струковних студија, као и континуирану 
едукацију у 2020.години, по организационим јединицама: 
1) Служба за здравствену заштиту одраслог становништва са  
здравственим станицама и амбулантама  
  - специјализација из опште медицине             2 извршиоца 
2) Служба за здравствену заштиту деце 
  - специјализација из области педијатрије    3 извршиоца 
3) Служба хитне медицинске помоћи са санитетским превозом 
  - специјализација из ургентне медицине                   1 извршилац  
4) Служба за стоматолошку здравствену заштиту   
  - специјализација из дечије и превентивне стоматологије  1 извршилац  
  - специјализација из стоматолошке протетике            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 2020. ГОДИНУ  

На основу усвојеног Првог ребаланса буџета града Ваљева за 2020. годину 
и прве измене финансијског плана Дома здравља за 2020. годину 
планирани су следећи приходи и примања: 

 Приходи од РФЗО                                        525.304.000,00 динара 
 Сопствени приходи                                        31.000.000,00 динара 
 Град Ваљево (пр.активност 1801-0001)       12.415.000,00 динара 
 Град Ваљево (пр.активност 1801-0002)         2.400.000,00 динара 
 Град Ваљево (пр.активност 1801-0003)         6.800.000,00 динара 
 Министарство здаравља                                 1.750.000,00 динара  

 
                                                              Укупно:     579.669.000,00 динара 
 
Са Републичким фондом за здравствено осигурање потписан  je Уговор о 
пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог 
осигурања за 2020. годину 05 број 450- 98/20 oд 29.01.2020. године којим су  
Дому здравља Ваљево опредељена  средства у износу од  509.304.000,00 
динара, док износ од 16.000.000,00 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 
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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  2020.  ГОДИНУ  

 
НАМЕНА СРЕДСТАВА ПРИМАРНА СТОМАТОЛОГИЈА УКУПНО 

ПЛАТЕ 369.078.000 62.931.000 432.009.000 
ПРЕВОЗ 10.226.000 1.718.000 11.944.000 
ЕНЕРГЕНТИ 21.993.000   21.993.000 
ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ 12.513.000   12.513.000 
ЛЕКОВИ ВАН УГОВОРА 9.300.000   9.300.000 
САНИТЕТСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 5.348.000   5.348.000 
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 20.575.000   20.575.000 
ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТ 
ТРОШКОВИ   4.922.000 4.922.000 
ДОТАЦИЈЕ ЗА ИНВАЛИДЕ 1.500.000 500.000 2.000.000 
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ 3.400.000 300.000 3.700.000 
ОТПРЕМНИНЕ ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ 800.000 800.000 
ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ СМРТИ ЗАПОСЛЕНОГ  200.000 200.000 
УКУПНО 454.933.000 70.371.000 525.304.000 

 
 
На основу Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног 
здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2020. 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 9.300.000,00 динара (процена урађена  на бази 
испостављених фактура у 2019. години) . 
План за 2020. годину  за исплату јубиларних награда, отпремнина, помоћи у 
случају смрти запосленог или члана уже породице и финансирање 
инвалида је 6.700.000,00 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 2019. 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 8 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.) 
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План Дома здравља Ваљево за  2020. годину је  остварење сопствених 
прихода у износу од 31.000.000,00 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 
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 са 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 буџетом Града Ваљева као ни Уговором са РФЗО-ом за 2020. 
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 др.). 
Одлуком о буџету града Ваљева за 2020. годину,одлуком о изменама и 
допунама одлуке о буџету града Ваљева-први ребаланс бр Сл./2020-09 од 
24.02.2020. године и Решењем Градоначелника града Ваљева о употреби 
средстава текуће буџетске резерве број 40-203/2020-06 од 
25.02.2020.године, Дому здравља Ваљево је  опредељен износ од 
21.615.000,00 динара од чега износ од 12.415.000,00 динара за 
функционисање установе (програмска активност 1801-0001), износ од 
2.400.000,00 динара за програмску активност 1801-0002- мртвозорство  и 
6.800.000,00 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 2020 годину. 

 
 

КОНТО ОПИС ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2020. ГОДИНЕ 

УКУПНО: 
    

Програмска 
активност 
 1801-0001 

Програмска 
активност 
 1801-0002 

Програмска активност 
 1801-0003 

  

назив пр активности    
                                                         назив 

конта                                  
Функционисање 

 установа ПЗЗ 
Мртвозорство 

Спровођење активности 
из области  

друштвене бриге за 
јавно здравље 

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 836.360,00 0,00 6.800.000,00 7.636.360,00 

423191 Остале административне услуге 100.000,00     100.000,00 

423599 Остале стручне услуге 682.720,00   6.800.000,00 7.482.720,00 

423911 Остале стручне услуге 53.640,00     53.640,00 

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1.939.185,00 0,00   1.939.185,00 
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424311 Здравствена заштита по уговору 978.837,00     978.837,00 

424351 Остале медицинске услуге 960.348,00 2.400.000,00   3.360.348,00 

425000  ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 495.000,00     495.000,00 

425112 Столарски радови 495.000,00     495.000,00 

511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 6.920.000,00     6.920.000,00 

511441 Стручна оцена и коментари-надзор 6.920.000,00     6.920.000,00 

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 2.224.455,00   0,00 2.224.455,00 

512211 Намештај 2.224.455,00     2.224.455,00 

  УКУПНО: 12.415.000,00 2.400.000,00 6.800.000,00 21.615.000,00 

 
 
У 2020. години из средстава буџета града Ваљева планирано  је: 
 
 Средства од 12.415.000,00 динара из Програма функционисања установе    
 ПЗЗ у 2020. години (програмска активност 1801-0001) опредељена су за: 
 

1. Плаћање дугова из претходних година по основу рачуна 
добављачима и уговорима о делу, допунском раду и ППП (конта 423 и 424 у 
укупном износу од 2.775.545,00 динара), у складу са одредбама члана 262 
Закона о здравственој заштити 

2.  Плаћање рачуна за столарске радове у износу од 495.000,00 
динара (конто 425) 
 3. За надзор извођења радова на адаптацији, санацији и 
инвестиционом одржавању објекта Дома здравља Ваљево из средстава 
које је обезбедила Канцеларија за јавна улагања, планиран је износ од 
6.920.000,00 динара ( конто 511441 ). 
 4.  На име набавке намештаја планиран је износ од 2.224.455,00 
динара на позицији 512211 - Намештај. Након завршетка  радова у Дому 
здравља Ваљево, потребно је одређени простор опремити новим 
намештајем као и наставити са опремањем сеоских амбуланти. 
Програмска активност 1801-0002 – мртвозорство има планиран износ од 
2.400.000,00 динара. 
Средства од 6.800.000,00 динара из Програма превенције и контроле 
незаразних болести у 2020. години (програмска активност 1801-0003)  
опредељена су за услуге по уговору у износу од 6.800.000,00 динара ( конто 
423). 
Услуге по уговору обухватају План превенције и контроле незаразних 
болести у граду Ваљево  који ће се спроводити у 2020. години. За ову 
намену опредељена су средства у износу од 6.800.000,00 динара на 
позицији  423599-Остале стручне услуге која ће бити утрошена за услуге 
лекара по уговору (специјалисте ОРЛ, офтамолога, неуропсихијатра, 
кардиолога,  нуклеарне медицине, ендокринологије,гастроентерологије и 
педијатрије). 
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 
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рано откривање карцинома дебелог црева и смањења броја физички 
неактивних лица.  
Од Министарства здравља Републике Србије за реализацију другог 
пројекта развоја здравства Србије, Дом здравља Ваљево планира износ од 
1.750.000,00 динара које ће се искористити за набавку опреме за 
реализацију овог пројекта.  
 
Укупно планирани приходи и примања, као и  расходи и издаци за 2020. 
годину износе  579.669.000,00 динара. 
 
На дан 31.01.2020. године укупан дуг Дома здравља Ваљево износи 
35.369.265,98 динара. Дуг  по рачунима добављача је 30.205.410,54 динара, 
од чега је доспело 17.456.524,16 динара.Преостали  дуг од 5.163.855,44 
динара односи се на доспела дуговања по основу уговора о допунском 
раду, делу, ППП , солидарне помоћи запосленима услед теже болести, 
рођења детета и превоза у току школовања запослених који су на 
специјализацији. 
Структура дуга према добављачима (30.205.410,54 динара) по изворима 
финансирања је следећа: 

- Буџет града Ваљева – 1.884.101,91 динара (доспело: 1.884.101,91 
динара) 

- РФЗО – 26.438.776,47 динара (доспело: 13.816.276,77 динара) 
- Сопствена средства – 1.882.532,16 динара (доспело: 1.756.145,48 

динара). 
 

 
    Директор Дома здравља Ваљево 

 
                                                                              Др Бранка Антић                                            


