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ИЗВЈЕШТАЈ
о раду и пословању Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац у 2015. години

I УВОД
Основни документи на којима се заснивао рад и пословање Дома здравља Шамац у 2015. години били
су:
- План рада и пословања Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац у 2015. години
- Закон о здравственој заштити , из 2009. године, уз измјене и допуне из 2015. године
- акти Фонда здравственог осигурања Републике Српске
- акти који се односе на сертификацију и акредитацију здравствених установа
- Закон о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске
из 2009. године
- сви други , пратећи акти, који су у основи разрада правила, начина , метода и свега другог што
је обавезно примјенљиво у здравственој заштити.
Примарна сврха постојања Дома здравља а у једно и и основни циљ је пружање здравствене заштите
примарног нивоа и промоције и унапређења здравља становника општине Шамац.
У свакодневном раду, користећи расположиви кадар, опрему и простор, борили смо се на очувању
физичког , психичког и социјалног благостања својих грађана.Тимским радом наших запослених
обезбједили смо доступну , континуирану и свеобухватну здравствену заштиту нашим корисницима
током двадесет и четири сата цијеле године. Након превазилажења бројних проблема са уништеним
простором и опремом из 2014. године, у 2015. години смо се трудили за стално унапређење квалитета
пружања услуга лијечења и дијагностике, поготово узимајући у обзир да током цијеле године нисмо
располагали са услугом РТГ службе. Сарадњом са Општом болницом „Св. Апостол Лука „ Добој ,
под покровитељством Министараства здравља и социјалне заштите Републике Српске , настављен је
долазак бројних специјалиста у нашу установу , чиме смо и даље нашим грађанима обезбједили
бројне специјалистичке услуге без излагања финансијским трошковима како за саме здравствене
услуге тако и за потребе одласка у Добој.
У току периода после поплаве започети су бројни пројекти и обезбијеђене бројне донације које су
већим дијелом реализоване у току 2015. године, те су у 2015. години и пријављени као донација ,које
су приказане у прилогу овог извјештаја. Почетак године је протекао у знаку радова на изградњи РТГ
објекта које је финансирано од стране Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске
али су због бројних проблема које смо имали, радови наставили током цијеле године и завршени тек
почетком септембра 2015. године када је завршено уплањење самог објекта и добијање употребне
дозволе. Упоредо са радовима на РТГ објекту, текла је и набавка РТГ апарата ,а за који су
обезбијеђена средства од Владе Јапана. За утрошак средстава стигле су јасне инструкције о
карактеристикама апарата за који је било потребно провести поступак јавне набавке преко наше
установе. Због одређивања карактеристика апарата , уложена је жалба за дискриминацију одређених
произвођача а на јавну набавку која је оглашена у марту 2015. године. По закону о јавној набавци
БиХ, рок за одговор је три мјесеца те смо тек крајем јула добили одговор на жалбу, којим је поступак
за јавну набавку поново враћен на почетак. Следећа набавка је оглашена у августу 2015. године, а
завршена у октобру, када су истекли сви рокови за жалбени поступак. По завршетку поступка,
склопљен је уговор са фирмом Шимацу из Јапана, када је започета реализација набавке апарат а РТГ
апарат је стигао у децембру 2015. године , када је извршено свечано отварање заједно са Министром
здравља и социјалне заштите Републике Српске. По свечаном отварању, започели смо са пружањем
услуга, уз захтјеве за добијање рјешења од ресорног Министарства за рад као и лиценце од Агенције
за јонизујуће зрачење , за које очекујемо излазак комисија по завршетку празника у 2016. години.
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Такође, су завршени сви радови на старом и новом објекту ЈЗУ ДЗ Шамац, завршена је набавка
возила за дијализу из средстава Владе републике Чешке а са којим је реализован и пројекат изградње
рециклажног дворишта са набавком непоходне амбалаже. У току 2015. године , завршени су и радови
на изградњи котловнице и оспособљен је нови систем за гријање на пелет, те је зимска сезона
2015./2016. година започела са обезбијеђеним гријањем. Крајем 2015. године започели су радови и на
адаптацији секторске амбуланте у Доњој Слатини. Ради бољег прегледа свих донација у 2015. години
на крају извјештаја биће приложена табела добијених донација у 2015. години.
Поред поменутих проблема , трудили смо се да задржимо финансијску стабилност установе, уз
контролу над расходима и повечањем прихода, тако што смо повећавали број комерцијалних услуга
за наше становнике а које би они свакако били у обавези да плаћају и у другим установама. Редовно
смо измиривали обавезе по кредитној задужености, те смо по истеку грејс периода за отплату
репрограма на неплаћене доприносе из 2013. године, склопили репрограм са Министарством
финансија Републике Српске и започели са плачањем истог.
Обезбјеђеним приходима од ФЗО РС, приходима од партиципације и продаје услуга, као и приходима
из других извора, измирене су обавезе према запосленима и то двије плате заостале из 2014. године и
десет плата из 2015. године. Извршили смо верификацију и атесте медицинске опреме, редовне
сервисе возног парка и набавку гума за сва аута ради сигурности пацијената и особља. Трудили смо
се редовном измирењу обавеза према добављачима, али иако смо имали жељу да правимо мање
расходе према добављчима како би успоставили контролу над дуговањем, свако даље смањење би
угрозило квалитет пружене здравствене заштите. Додатни расход је био плачање РТГ услуге ЈЗУ ДЗ
Модрича, која је на годишњем новоу износила преко 40 000 КМ и одузета су из уговора са ФЗО РС
на основу услуга које су други учинили за нас.
Разматрајући укупан ефекат прихода и расхода , можемо закључити да је 2015. година завршила
губитком у износу од 40 641,86 КМ , што је у односу на очекивани губитак у 2015.години од 141
630,52 КМ, знатно умањено.

II УСЛОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ФУНКЦИЈЕ ДОМА ЗДРАВЉА И ОСТВАРЕНИ ЦИЉЕВИ
Општи услови рада
Што се тиче општих услова рада, они су знатно повољнији у току 2015. године у односу на
претходну годину , јер су све службе враћене у за то намијењен просторије, уз адекватан кадар и
опрему.
Простор – санацијом објеката новог и старог ЈЗУ ДЗ Шамац, добили смо адекватан и функционалан
простор за све службе које су се и раније налазиле у тим објектима. Захваљујући постигнутој
енергетској ефикасности , климатизацији објекта а накнадно завршеној котловници, нема недостатака
на самом простору. Завршетком РТГ просторија у току 2015. године, превазиђену су сви недостаци о
којима смо писали у претходним извјештајима, обезбијеђена је дијагностичка услуга на једном
мјесту, те унапријеђен рад и Служби за хитну медицинску помоћ и Службе за породичну медицину,
заједно са УЗВ и лаборароторијском услугом, које сада праве једну функционалну цјелину. Поред
наведен предности,повезали смо ходником службу педијатрије и Хигијенско – епидемиолошке
службе, чиме смо повезали и вакциналне пунктове. Такође смо повећали просторне капацитете
Хигијенско – епидемиолошке службе , чиме су испуњени услови за добијање рјешења за
дезинфекцију и дезинсекцију а које до сада нисмо имали.
Опрема- у току 2015.године, располагано је са адекватном опремом, за коју је обезбијеђен редован
сервис, преглед и атести,што повећава сигурност пружене услуге према нашим грађанима. Поједини
апарати за физикалну медицину који су страдали у току поплаве, обезбијеђена је адекватна поправка
и тако омогућено пружање свих услуга у Центру за физикалну медицину и рехабилитацију. За сада
недостаје одређен број лежаја који би се користили у Центру за физикалну медицину и амбулантама
породичне медицине, неопходно је планирати обнову апарата за физикалну медицину , који су већ
дотрајали и нису обновљени а за исте више пута су слани пројекти који нису успјешно реализовани,
због незаинтересованости донатора за набавку истих.
Кадар- може се рећи да располажемо са адекватним кадром у појединим службама, али то је
релативан појам када се узму збивања из 2015. године. Ради подсјечања, због изненадне болести
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нашег гинеколога , били смо у ситуацији да је у потпуности престала са радом та служба, те смо тај
проблем морали рјешавати плачањем кадра из других установа, што нам је повећало расходе. Током
године, на нашу жалост , на боловање је отишао и наш неуропсихијатар , због повреде на раду, што
смо такође морали рјешавати са радницима других установа. Већ од раније имамо упућене
специјализанте на специјализацију из Психијатрије, Физикалне медицине а ове године смо послали и
из Радиологије ( специјализација кошта ЈЗУ ДЗ Шамац око 150 000 КМ, а за то вријеме морамо
обезбједити и кадар који их мијења до њиховог повратка), те је из тих разлога ангажован радиолог,
психјатар и физијатар.Из свега наведеног се може закључити колика је крхкост система управо из ове
области, и колики напор и финансијски трошак представља обезбјеђење истог у ванредним
ситуацијама. Поред набројених проблема, и у 2015. години је остао проблем са лицима који нису
радно способни за обављање својих функција, нити ће се успјети радно оспособити за рад а за које
није ријешено ни на инвалидским комисијама одлазак у инвалидску пензију. Ипак, ради рационалног
распореда рада и приближавању стандардима , није дошло до значајнијег повечања броја радника и
успијевамо са постојећим бројем, организовати рад свих служби.
Остварени циљеви у 2015. години:
На основу горе наведног , може се рећи да смо у 2015.години успјели:
- одржан је процес остваривања функције примарне здравствене заштите осим РТГ услуга које
су пружене тек крајем 2015. године а до тада је та услуга пружана у ЈЗУ ДЗ Модрича,
- обезбијеђени су материјални, технички ,кадровски и финансијски услови за функционисање
свих здравствених дјелатности за које је оспособљен Дом здравља Шамац . Поред основних
здравствених дјелатности, договором са општом болницом Добој , обезбједили смо долазак
специјалиста из области : интерне медицине, неурологије, урологије, дерматовенерологије ,
пулмологије, оториноларингологије и хирургије сваке седмице, чиме је смањена потреба
одласка грађана изван подручја општине Шамац. Поред специјалиста из опште болнице Добој
у нашу установу долазе специјалисти из области дерматовенерологије, оториноларингологије
и хирургије који имају склопљен уговор о пружању својих услуга за наше грађане са Фондом
здравственог осигурања. Једанпут мјесечно обезбјеђује се долазак специјалисте ортодонта у
просторије стоматологије.Битно је истакети да све пружене услуге поменутих специјалиста,
грађани остварују путем здравствених књижица
- и у току ове године продужен је уговор са Заводом за медицину рада и спорта Републике
Српске чиме је обезбијеђен систематски преглед радника и преглед лица за издавање
возачких дозвола
- остварен је пун обим потребних услуга примарног нивоа , уз поштовање свих права са којима
су сва осигурана лица Фонда здравственог осигурања Републике Српске располагала, с тим да
није ускраћена ни здравствена заштита неосигураних лица
- обезбијеђен је простор за раднике ФЗО РС како би сви наши грађани добили тражене услуге
на лицу мјеста
- постојећи кадровски потенцијал прилагодили смо стандарду што је више било у могућности а
да се на наруши редован рад свих служби али смо се суочили са проблемом који је изнешен у
кадровским ресурсима
- настављена је употреба информационог система – Др Медик у свакодневном радом ,
- у току 2015. године задржана је успјешна сарадња са локалном заједницом,
- остварен је задатак пословне политике и задатака здравствене заштите у складу са
економским принципима, при чему се водило рачуна да се не угрози нити функција и обим
здравствене заштите нити материјални статус запослених
III ПОДАЦИ ИЗ ОПЕРАТИВНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
Запосленост, структура запослених и организација
Број радника Дома Здравља Шамац на неодређено вријеме је 73 , док на одређено вријеме има
запослено 7 особa: 2 доктора медицине, 3 медицинскa техничарa са средњом стручном спремом, 1
лице запослено на пословима возача у замјени возача који кваликфикован да је неспособан за даљи
рад возача. 1 чистачица на замјени до повратка чистачице са породиљског одсуства,
Укупан број љекара запослених у Дому здравља Шамац је 17 :
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доктора специјалисте – 4 специјалисте породичне медицине, 2 специјалисте
епидемиологије( један запослен на пословима епидемиолога на пола радног времена а другу
половину радног времена прераспоређен на послове доктора у служби хитне помоћи; други
епидемиолог запослен на пословима породичног љекара), 1 педијатар, 1 гинеколог, 1
специјалиста медицине рада са доедукацијом из породичне медицине
6 доктора опште медицине – 1 запослен у амбуланти Обудовац на пуно радно вријеме; 1
доктор опште медицине на специјализацији из психијатрије ; 1 доктор медицине на
специјализацији из физикалне медицине и рехабилитације ; 1 доктор медицине на
специјализацији из радиологије, 2 доктор медицине распоређен на послове у породичној
медицини као замјена докторима на специјализацији и докторици на породиљском одсуству,
запослени на одређено вријеме .
2 доктора стоматологије

Укупан број медицинских техничара је 35 :
- 6 медицинска техничара са вишом стручном спремом
- 29 медицински техничар са средњом стручном спремом, од чега 3 на одређено
Укупан број немедицинских радника је 28 :
- 3 здравствена сарадника : специјалиста медицинске психологије, социјални радник, и
хемијски техничар
- 7 запослених на пословима управе : шеф рачуноводства, координатор квалитета, технички
секретар, информатичар, благајник, фактуриста, лице задужено за јавне набавке
- 7 возача распоређених на пословима превоза хитних стања и пацијената на програму
хемодијализе,( један возач одлуком комисије написана промјена радног мјеста , те је
нераспоређен , јер не поседујемо мјесто на коме би могао бити распоређен)
- 1 домар
- 10 на пословима чишћења : 1 запослена у вешерају, 1 праља лабараторијског посуђа, 1 кафе –
кухарица, 6 на пословима чишћења у централној згради ( једна на породиљском боловању ) , 1
за теренске амбуланте

Унутрашњом организацијом и систематизацијом радних мјеста , радници су распоређени на рад кроз
следеће службе:
-

Служба заједничких послова
Биро директора
Служба хитне помоћи
Служба породичне медицине
Хигијенско епидемиолошка служба
Дијагностичка служба
Служба стоматологије
Амбуланта за специјалистичке консултације из педијатрије и гинекологије
Центар за физикалну рехабилитацију у заједници
Центар за заштиту менталног здравља

Организација служби и центара је извршена у ранијим годинама према важећим документима, а у
фебруару 2013. године, потврђена рјешењем од Министарства здравља и социјалне заштите
Републике Српске.
Укупан број пружених здравствених услуга у 2015. години у свим службама и центрима је 239 518,
од тога у вриједности од 2 383 023, 61 КМ :
- 86 504 љекарских прегледа : -62 762 прегледа у Породичној медицини, 104 167 услуга
-6 690 прегледа у Служби хитне помоћи, 6 735 услуга
-2 029 прегледа у Центру за физикалну рехабилитацију,
22 909 услуга
-832 прегледа у Центру за ментално здравље, 6 017 услуга
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- 6 290 прегледа у КСЗ Педијатрија
-1 233 прегледа у КСЗ Гинекологија
-6 668 прегледа у служби Стоматологије
- 76 393 пружених услуга у Лабараторији, што је у односу на претходну годину скоро
удвостручено, док је вриједност пружених услуга износила 454 637,82 КМ, покривеност
трошкова лабараторије према уговору са ФЗО РС износи 120 257 КМ.
услуга РТГ дијагностике урађених по завршеној набавци је само 77 , док је вриједност већ
наведена услуга које је одрадила ЈЗУ ДЗ Модрича умјесто нас.
- Хигијенско – епидемиолошка служба извршила је 5 459 услуга а од тога : 3 782 дератизација
домаћинстава , дезинфекцију 10 јавних објеката.
На основу изнесених података, види се да је повећан број услуга , а само број прегледа је повећан за
око 10 000 више него у претходној години. Повечање броја услуга, само повећава расходе, због
набавке материјала и амортизације апарата , док не доприноси повечању прихода, који се
обрачунавају паушално у много мањем износу, а на основу броја осигураних лица.
Групе и вриједност уговорених и остварених здравствених услуга по годинама
У извјештају из претходне године , изложана је табела прегледа уговорених и остварених вриједности
услуга по годинама. ради лакшег прачења, табела 1. је задржана из Извјештаја за 2014. годину , уз
допуњавање података за 2015. годину.
Табела 1.
Групе услуга/грана
Р.бр
медицине
1
2
Породична
1.
медицина (са
хитном помоћи)
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

Радиологија
Биохемијска
лабораторија
Заштита менталног
здравља – ЦМЗ (са
додатним уговором
за Пелагићево и
Д.Жабар у 2012.)
Рехабилитација у
заједници – ЦБР
(плус за Пелагићево
и Д.Жабар)
Стоматологија
Остале услуге
осигураним лицима
Додатна средства за
функциомисање
здравства
УКУПНО
(Шамац,
Пелагићево и Доњи
Жабар.)
КСЗ из
Гинекологије,
Педијатрије
УКУПНО (9+10)

Уговор
2014
3

Остварено
2014
4

Уговор
2015
5

Остварено
2015
6

1.055.753

1.266.007,42

1.109.549

1.463.104,41

47.732

32.633,00

45.232

2.283,50

123.529

368.386,85

120.257

454.637,82

106.190

103.002,30

107.039

109.362,70

72.002

106.860,58

72.578

116.624,40

141.142

115.565,90

136.740

138.248,10

74.571

161.524,63

71.712

127.296,78

1.620.919

2.153.980,68

1.663.107

2.411.557,34

139.220

139.220

141.208

141.208

1.860.139

2.293.201,56

1.804.315

2.552.765,34

100.000

6

IV ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА
Укупна уговорена средства са Фондом здравственог осигурања Републике Српске за примарну
здравствену заштиту у 2015. години у износила су 1 663 107 КМ , уговором за КСЗ из области
гинекологије и педијатрије уговорено је још 141 208 КМ . Укупно у 2015. години уговорено је 1 804
315 КМ.
У току 2015. године повећани су приходи из области наплаћена готовина, захваљујући увођењем
комерцијалних услуга , док је приход од превоза на дијализу пао из разлога што се у 2015. години
промијенио начин фактурисања а такође и из разлога што није било превоза на хемодијализу у Брчко,
као што је то било у 2014. години.
Укупни остварени приходи у 2015. години су приказани у табели 2. те је истовремено извршено и
упоређивање са 2014.годином:
Табела 2.:
ВРСТА ПРИХОДА
Наплаћена готовина
ФЗО- уговор примарни ниво
ФЗО – КСЗ
Превоз на дијализу
Остали купци – дератизација, систематски прегледи,
хиг. минимум и др.
Приход од поврата акцизе
Дотације СО-е Шамац
Рефундације за боловања преко 30 дана
Рефундације за породиљска боловања
Остали приходи : наплата штете, продаја возила,
Приходи од закупнине
Амортизација дониране опреме
Остале донације (новац, лијекови, ситан инв. и сл.)
Камата
Остали отписи
УКУПНИ ПРИХОДИ

2014. година
173.870,81
1.788.382,49
139.220,88
117.431,68
41.979,68

2015. година
209.390,84
1.706.819,60
141.207,81
48.314,62
44.695,44

5.555,70
4.000,00
7.703,46
6.556,06
6.150,44
5.250,00
16.355,28
130.628,32
10,51
1.195,45
2.444.290,76

4.046,71
6.683,57
9.583,48
34.639,70
13.466,74
6.000,00
57.946,66
45.017,39
14,04
2.327.826,60

Укупни приходи су у 2015.години износили по свим основама 2 327.826,60, и пао ја за 4,77% у
односу на 2014.годину, али је у односу на планирано за 2015. годину остварен 103,09%.

Укупни расходи у 2015.години су износили 2.368.468,46 КМ. У односу на 2014.годину смањени су
за 0,93% , а у односу на планирани расход смањен је за 1,3 %.
Укупни расходи у 2014.години и 2015. години су приказани у Табели 3.:

7

Табела 3.:
ВРСТЕ РАСХОДА
Трошкови лијекова, хемикалија, радиолошког, санит.
материјала
Трошкови канцеларијског материјала
Утрошак рез. дијелови
Утрошак потрошног материјала
Утрошак ситног инвентара
Утрошак ауто гума
Утрошак бензин, плин
Утрошак ел. енергије
Утрошак воде
Трошкови горива за гријање
Бруто плате
Бруто упр. одбор
Отпремнине у пензију
Помоћи и награде запосленим (8.март, смрт.сл.)
Трошкови дневница, превоза и смјештаја на служб.
путу
Трошкови превоза на посао
Остале накнаде трошкова
ПТТ услуге
Трошкови усл. одржавања
Уговор о ауторском дјелу
Одвоз смећа
Одвоз медицинског отпада
Остале услуге (зашт.на раду, рег.возила и сл.)
Амортизација
Трошкови здрав. услуга
АПИФ
Трошкови стручног образовања и семинари
Уговори о повременом обављању послова
Уговори о дјелу
Репрезентација
Премије осигурања
Трошкови платног промета
Банкарске услуге
Порези – вода, шуме, противпожар.
Доприноси – РВИ, Фонд инв., Фонд солидарности
Таксе
Трошкови претплате на стр. лит.
Стипендије
Остали трошкови (огласи, тотал тв, РТВ такса)
Камате по кредитима
Затезне камате
Камате за неблаг. пл. ЈП
Расход опреме – сад.вр.
Мањак опреме
Отпис потр.
Издаци за хум. намј.
Расходи залиха материјала
Обезвређење некретнина
УКУПНИ РАСХОДИ

2014. година

2015. година

193.917,55

130.118,58

7.331,09
352,31
6.871,19
4.405,45
1.437,22
38.255,19
27.796,47
7.709,92
13.978,38
1.687.419,53
1.523,23
5.107,11
-

8.507,82
14.488,15
19.386,43
2.540,00
40.058,55
33.143,13
5.660,65
8.778,66
1.687.329,23
1.741,20
15.943,62
5.239,50

9.298,83

5.179,98

39.539,00
3.606,42
13.872,97
21.938,90
1.843,44
770,00
5.428,80
6.283,85
81.717,88
20.044,34
160,00
2.807,78
12.139,48
19.054,87
2.971,30
5.490,31
3.375,07
130,00
2.054,18
15.785,61
269,00
1.568,00
507,59
37.885,79
1.697,28
16.236,09
388,70
485,00
225,00
5.000,56
61.784,50
2.390.465,61

38.541,20
120,00
13.521,45
34.944,07
840,00
4.279,73
6.900,25
121.351,42
18.601,90
160,00
2.622,02
69.549,03
3.440,72
4.360,89
3.757,34
2.007,66
20.624,66
1.707,26
3.026,50
300,00
1.899,71
27.361,75
2.744,72
5.411,46
804,01
885,00
569,00
21,21
2.368.468,46
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На основу изнесеног , долазимо до Табеле 4. која упоредно показује укупни финансијски резултат
пословања, који је завршио негативним пословањем у 2015.години са губитком од 40 641,86 КМ ,
што је у односу на очекивани губитак у 2015. години смањено за 71,31% :
Табела 4.:
Елементи
Укупан приход
Укупни расходи
Финасијски резултат

Остварење 2014.
2.444.290,76
2.390.465,61
+53.825,15

План 2015.
2.258.000,00
2.399.630,52
-141.630,52

Остварење 2015.
2.327.826,60
2.368.468,46
-40.641,86

V ЗАКЉУЧАК
Као и претходних година , и 2015. година је била пуна изазова, у којој је требало много штедње, контроле
над расходима и сналажљивости за повечање прихода како би се ублажили негативни ефекти ситуације у
којој се налазимо. Цијелу годину је обиљежила доградња новог објекта, санација постојећих објеката , и
набавка оштећене опреме. Истовремено са рјешавањем проблема са простором и опремом , имали смо
проблем са кадром, који је бројчано ограничен, због раније наметнутих стандарда а и бројем осигураника
на основу којих се одређују приходи и број радника. Три доктора медицине су упућени у друге установе
ради стјецања знања из одређених области, што прави додатни трошак. Поред специјализација, радницима
је омогућена континуирана едукација, похађање семинара и упознавање са новинама у здравственим,
економским и правним наукама. Задржана је мотивација свих радника да се подигне квалитет здравствених
услуга које се пружају нашим грађанима а уједно да се унаприједе и сертификациони стандарди и да
наставимо пут акредитације тимова породичне медицине и Центра за ментално здравље. Истовремено,
потребе наших грађана за здравственим услугама су повећане , ако се узме у обзир да је и број прегледа и
број пружених услуга порастао у односу на претходну годину, мада се једним дијелом повечање броја
услуга може повезати и са проширењем услуга са којима наша установа располаже у овом моменту.
На основу свега наведеног, може се рећи да ЈЗУ ДЗ Шамац , испуњава очекивања својих грађана и да се
труди да буде на услузи свим својим корисницима уз сталну жељу за побољшањем квалитета пружене
услуге , а уједно уз рационализацију како трошкова наше установе тако и не излагању наших грађана
непотребним трошковима.

ДИРЕКТОР
________________________
др Драган Илинчић
спец породичне медицине
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ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ У 2015. ГОДИНИ

НОВЧАНА СРЕДСТВА:
Р.бр. Донатор
1. Амбасада Јапана у БиХ
2. Амбасада Чешке Републике
3. „Хемофарм“ доо Бања Лука
4.

Асоцијација „XY“ Сарајево
Влада Швајцарске Конфедерције

5.

Удружење љекара породичне медицине
Федерације БиХ
Укупно:

Износ (КМ)
Намјена
152.298,53 за набавку РТГ апарата
за набавку опреме за
19.790,90 збрињавање медицинског
отпада
1.000,00
„
„Пројекат менталног здравља у
11.694,95 БиХ“-помоћ становништву
погођеног поплавом
за санирање штета узрокованих
1.700,00
поплавом
186.484,38

ОСНОВНА СРЕДСТВА:
од тога:
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА:

Р.Бр

Назив

1. Инхалатор „Pari Master“
2. Хидроколатор
3. Апарат за крио терапију
4. Апарат за ласер терапију
5. Инхалатор
6. Негатоскоп
7. Апарат за кисик терапију
8.
„ „ мј крв.притиска
9. Аутоклав
10. Глукометар
11. Инхалатор
12. Сталак за инфизију
13. ЕКГ апарат
14. Инхалатор
15. ЕКГ апарат
16. LED ларингоскоп
17. Пулсни оксиметар
18. Дефибрилатор
19. УЗ апарат
Укупно:

Количина
3 ком
1 ком
1 ком
1 ком
1 ком
4 ком
5 ком
5 ком
1 ком
5 ком
1 ком
5 ком
1 ком
2 ком
1 ком
1 ком
1 ком
1 ком
1 ком

Вриједност
(КМ)
2.640,36
3.744,00
7.605,00
4.900,00
362,70
1.098,40
2.860,40
315,50
10.386,91
943,65
190,28
517,15
7.000,00
725,40
3.811,86
234,00
994,50
12.500,00
14.000,00
74.830,11

Донатор
UNDP-Bawariamed
ИМЦ-ЦК БиХ-Coca-cola
„
УНДП
ИМЦ-ЦК БиХ-Coca-cola
Минист. здравља и соц.зашт. РС
„
„
„
„
„
„
УНДП
ИМЦ-ЦК БиХ-Coca-cola
„
„
„
„
УНФПА
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НАМЈЕШТАЈ:
Р.Бр. Назив
1.

Лежај за преглед
пацијената

2. Сто за прегледе
3.
4.
5.
6.
7.

Сто радни за љекара
Ормар гардеробни
Параван покретни
Столица бр.1
Витрина за лијекове
Укупно:

Количина
3 ком
2 ком
5 ком
5 ком
15 ком
5 ком
2 ком

Вриједност
(КМ)

Донатор

1.414,53 ИМЦ-ЦК БиХ-Coca-cola
Министарство здравља и
1.464,52 социјалне заштите РС – Уговор
бр. BA/RS/HSEP/G/SH-222/14
2.402,75
„
1.893,65
„
4.654,20
„
1.373,00
„
1.189,92
„
14.392,57

ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА:

Р.Бр Назив
1. Фиат „ Ducato“ комби
2.
„
„
ambulanze
Укупно:

Количина
1 ком
1 ком

Вриједност
(КМ)
56.043,00
62.712,00
118.755,00

Донатор
УНДП
„

ЕЛЕКТРОНСКИ РАЧУНАРИ

Р.Бр Назив
1. PC Computer са монит.
Укупно:

Количина
10 ком

Вриједност
(КМ)
10.150,00
10.150,00

Донатор
УНДП

КЛИМА УРЕЂАЈИ

Р.Бр Назив
1. Клима уређаји
Укупно:

Количина
15 ком

Вриједност
(КМ)
30.000,00
30.000,00

Донатор
УНДП

ОСТАЛА ОПРЕМА

Р.Бр Назив
1. Фрижидер
Укупно:

Количина
1 ком

Укупно основна средства: 248.436,60 КМ.

Вриједност
(КМ)
308,92
308,92

Донатор
Минист.здрав.и соц.зашт.РС
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ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ И СИСТЕМ ЗА ЗАГРИЈАВАЊЕ
Р.Бр Назив
1.
2.
3.
4.
5.

Земљиште пренесено у вл.
Дома здравља
Зграда за РТГ дијагностику
Котловница
Систем за централно
гријање
Санација штета на пост.обј.
Укупно:

Количина
1699 m2
1 ком
1 ком
1 систем

Вриједност
(КМ)
50.970,00

Донатор
Општина Шамац

267.112,80 Минист.здрав.и соц.зашт.РС
340.410,06 УНДП
„
84.647,35
410.000,00
1.153.140,21

„

СИТАН ИНВЕНТАР:

Р.Бр Назив
1.
2.
3.
4.
5.

Ручни аспиратор
Реанимац. сет за одрасле
„
„ „ дјецу
Комплет за порођај
Траума топба за хитну пом.

6. Бубрежњак
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Чекић неуролошки
Хирушки сет
Отоскоп са наставцима
Посуде за стерилизацију
Посуде за шпатуле
Повећало ручно
Спекулум гинеколошки
„ носни
Стетоскоп
Свјетиљка ручна (оловка)
Шприца за испирање уха
Табла за одређ.визуса
Термометар
Торба љекарска
Трака мјерна
Укупно:

Количина
1 ком
1 ком
1 ком
1 ком
1 ком
10 ком
5 ком
3 ком
5 ком
5 ком
5 ком
5 ком
10 ком
3 ком
5 ком
5 ком
5 ком
3 ком
5 ком
4 ком
5 ком

Вриједност
Донатор
(КМ)
57,33 ИМЦ-ЦК БиХ-Coca-cola
538,20
„
538,20
„
421,20
„
1.345,50
„
Министарство здравља и
103,00 социјалне заштите РС – Уговор
бр. BA/RS/HSEP/G/SH-222/14
95,10
„
159,24
„
382,25
„
1.383,25
„
299,30
„
34,30
„
485,30
„
205,62
„
77,20
„
66,40
„
800,90
„
240,27
„
68,65
„
320,36
„
57,20
„
7.678,77

ЛИЈЕКОВИ, САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ, МАТ. ЗА ЗБР. ИНФ. ОТПАДА И СЛ.

Р.Бр
1.
2.
3.
4.

Донатор

Документ о донацији

Клинички центар Бања Лука
Клинички центар Бања Лука
“Phoenix” doo Бијељина
“Eco group” doo Бања Лука
Укупно:

међускл.бр. 783/15 од 15.01.15
међускл.бр. 2383/15 од 02.02.15
рачун бр. 24910 од 03.02.15
рачун бр. 524-1-15 0д 05.10.15

Укупна вриједност примљених донација 1.606.057,71 КМ.

Вриједност
(КМ)
3.716,08
3.642,15
868,14
2.091,38
10.317,75

