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УВОД

Документи на којима се заснивао рад и пословање Дома здравља Шамац у 2019 години су :
 План рада и пословања Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац у 2019.
години
 Закон о здравственој заштити,
 Акти Фонда здравственог осигурања Републике Српске
 Закон о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике
Српске из 2009 и нови закон о платама запослених лица у јавним установама у
области здравства из 2018. године
 Акти који се односе на сертификацију и акредитацију здравствених установа
 Закон о раду
 Закон о јавним набавкама БиХ
 сви други , пратећи акти, који су у основи разрада правила, начина, метода и свега
другог што је обавезно примјенљиво у здравственој заштити
ЈЗУ ДЗ Шамац је здравствена установа примарног нивоа здравствене заштите чија је
дјелатност промоција, превенцију, лијечење као и друге здравствене услуге са циљем
заштите здравља становништва на подручју општине Шамац. Пружање наведених услуга се
обавља у складу са законском регулативом и упуствима надлежних Министарстава Владе
Републике Српске (у даљем тексту Министарство), уговором са Фондом здравственог
осигурања Републике Српске (у даљем тексту Фонд), Планом рада усвојеним од стране
представника локалне заједнице, те иницијативама грађана, удружења или појединаца са
подручја општине Шамац. За провођење наведених активности ЈЗУ Дом здравља је
обезбједио простор, кадар и одговарајућу опрему сходно законским захтјевима и тиме стекао
услове да здравствене услуге пружа квалитетно, правовремено и у складу са
стандардизационим и акредитационим захтјевима надлежних институција Републике Српске.
Током 2019. године обезбјеђен је континуиран рад свих служби ЈЗУ ДЗ Шамац уз помоћ
редовног обезбјеђивања неопходних материјално-техничких средстава, а који су набављени
путем Уговора о стратешким материјалима са Фондом, као и осталих Уговора са другим
правним лицима. За пружање здравствених услуга обезбјеђен је одговарајући кадар из реда
запослених радника Дома здравља Шамац, док је су за остале здравствене дијагностичко
консуслтативне и терапеутске услуге секундарног нивоа здравствене заштите ангажовани
сарадници специјалисти хирургије, урологије, дерматологије, интерне медицине,
пулмологије, оториноларигологије , дерматологије, а који су запослени у другим
здравственим установама као што су Општа болница „Свети Лука“ Добој, „Фономедик“ и
„др Рољић“ Бања Лука. За услуге центра за ментално здравље те радиолошку и ултразвучну
дијагностику такође су ангажовани одговарајући специјалисти из других здравствених
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установаи они ће здравствене услуге пружати до повратка љекара дома здравља који су на
специјализација из наведених области.
Менаџмент ЈЗУ ДЗ Шамац је током цијеле године водио рачуна и о финансијској
стабилности, проводио активности са циљем смањена расходауз истовремено повећање
прихода путем повећања броја и врста здравствених услуга.Смањење материјалних трошкова
остварено је уз помоћ одговарајућег планирања те рационализацијом потрошње.

УСЛОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ФУНКЦИЈЕ ДОМА ЗДРАВЉА И ОСТВАРЕНИ ЦИЉЕВИ
Општи услови рада
Током 2019 године материјално технички услови за редован рад су били на задовољавајућем
ниво.
Простор – током августа мјесеца изведени су ситни санациони и унутрашњи радови у
комплетној служби хитне медицинске помоћи , служби породичне медицине, служби
медицине рада и дјелимично у служби заједничких послова. Током 2019 године није било
капиталниих инвестиција које се односе на простор.
Опрема – током цијеле године вршено је редовно одржавање и сервис постојеће медицинске
опреме и тиме је омогућено редовно, правовремено пружање одговарајућих медицинских
услуга. Такође је вршено редовно одржавање немедицинске опреме кроз редовне сервисе и
набавку резервних дијелова за возила, апарата, компјутера, биро опреме и сл.
Кадар – кадровска структура стално запослених у Дому здравља је обезбједила
континуирано и квалитетно пружање здравствених услуга током 2019 године. За услуге за
које нисмо имали одговарајући кадар из реда стално запослених што због текућих едукација
или специјализација те одсуства због породиљског или трудничког боловања, обезбјеђен је
одговарајући замјенски кадар који услуге пружа у служби радиологије и центра за ментално
здравље. У току 2019 године2 стално запослена радника Дома здравља су остварила право на
пензију, од тога је 1 медицински и 1 немедицинске струке. У наведеном периоду извшен је
пријем 1 новог радника у стални радни однос по основу конкурса за упражњено радно
мјесто. Током 2019 године 2 радника медицинске струке су споразумно прекинула радни
однос.

Остварени циљеви у 2019.години
На основу горе наведеног , може се рећи да смо у 2019. години успјели :
 одржан је процес остваривања функције примарне здравствене заштите,
 обезбјеђена је континуирана редовна здравствена услуга током цијеле године у свим
службама дома здравља, те 24часовна медицинска помоћ у служби хитне помоћи.
 обезбијеђени су технички и кадровски услови за пружање уговорених здравствених
услуга,
 обезбијеђени су материјални услови за пружање уговорених здравствених услуга
путем јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама БиХ,
 остварен је пун обим услуга примарног нивоа као и одређен број услуга секундарног
нивоа уз поштовање свих права са којима располажу сва осигурана лица Фонда
здравственог осигурања Републике Српске,
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 остварена је уговорена здравствена заштита у складу са економским принципима, при
чему се водило рачуна да се не угрози функција иобим здравствене заштите.
 обезбјеђене одговарајуће консултативно специјалистичке услуге у просторијама Дома
здравља чиме је знатно олакшана доступност ове врсте услуга становништву општине
Шамац,
 настављена је досадашња успјешна сарадња са осталим јавним здравственим
установама као што су Завод за мецину рада, Завод за заштиту здравља, Општа
болница „Св. апостол Лука“ Добој
 одржан је континуитет сарадње са Владом Републике Српске, Министарством
здравља и социјалне заштите, Фондом здравственог осигурања као и другим
здравственим субјектима,
 настављена је успјешна сарадња са локалном заједницом,
 извршено је смањење укупног броја запослених без нарушавања квалитета пружања
здравствене услуге уз истовремено прилагођавање структуре стандардима и
нормативима које препоручује Министарство и Фонд
 извшене су измјене поједних досадашњих процедура са циљем олакшања коришћења
здравствене услуге,
 настављено је осавремењавање и унапријеђења постојећег информационог система,
 унапријеђена је безбједност пацијената и запослених путем проширења постојећег
система видео надзора
 реализована је задата пословна политика за 2019 годину у складу са економсксим
принципима при чему нису угрожена права и обим здравствене заштите уз
истовремено очување материјалног статуса запосленика

ПОДАЦИ ИЗ ОПЕРАТИВНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
Запосленост , структура запослених и организација
Број радника Дома здравља Шамац на неодређено вријеме је 74, док на одређено
вријеме има запослен 1 радник.
Укупан број љекара запослених на неодређено вријеме је 17 и то: 9 специјалиста, 6 доктора
медицине од којих је 2 на специјализацији и 2 доктора стоматологије.
Укупан број медицинских техничара је 36, од чега : 7 виша медицинска техничара и 29 са
средњом стручном спремом, различитих профила.
Здравствених сарадника има 2 и то : 1 социјални радник и 1 хемијски техничар.
Немедицинских радника има 19 : 7 запослених на пословима управе : шеф
рачуноводства, правник, координатор квалитета, технички секретар, информатичар,
благајник, фактуриста, 6 возача на неодређено; и 6 на пословима чишћења.
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
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Служба стоматологије
Консултативно специјалистичке амбуланте из педијатрије и гинекологије
Центар за физикалну медицину и рехабилитацију у заједници
Центар за заштиту менталног здравља

Током 2019. године и даље настављен тренд пораста броја услуга које се пружају у ЈЗУ ДЗ
Шамацшто за посљедицу има и повећане расходе првенствено кроз директне, али и
индиректне материјалне трошкове и на крају крозповећану амортизацију. Повећан број
услуга који се остварују на основу уговорених услуга са Фондом нема за посљедицу
истовремено и повећање прихода јер је уговорен износ средстава за наведене услуге
стандардизован према укупном броју становника или броју осигураних становника, а не
према броју остварених услуга. Фонд насупрот томе, у случају недовољно оствареног износа
по основу Уговора, задржава право да умањи дозначена средства иако су раније уговорена.
Повећање броја прегледа је свакако узроковано бројним факторима од којих издвајам
демографски, социјални, географски, микроклиматски и они директно или индиректно,
појединачно или синергистички утичу на здравствено стање становника општине Шамац.
Посљедица сложене интеракције наведених фактора повећава учесталост као и тежину
постојећих обољења што за посљедицу има повећано оптерећење здравственог система у
области дијагностичке, терапеутске и палијативне заштите и посљедичног повећања
трошкова који нису пропорционали висини уговорених средстава за пружање наведених
услуга.
Осим ових значајан утицај имају и политичке одлуке Министарства као и економске одлуке
Фонда којима се из године у годину проширују права пацијената и повећава врста и број
услуга који се остварују путем здравственог осигурања, а којиистовремено немају и пратеће
повећање средстава по основу Уговора са Фондом за наведене услуге, а којим би се
економски оправдало наведено повећање. Један од примјера овакве праксе је видљив у
случају уговорених средстава за лијекове који доводи до тзв „негативних ефеката“ или у
преводу прекорачења потрошње и она се као значајан новчани износ на крају године одбија
од уговорених средстава предвиђених за остале здравствене услуге. Оваквом праксом се
заправо здравствене установе стављају у неповољан положај да из властитих средстава или
средстава предвиђених за друге видове здравствених услуга и на тај начин индиректно
приморавају да дјелимично финансирају лијечење пацијената. Из године у годину примјетан
је и повећан број захтјева за превоз пацијената из болнице што такође има значајне
економске трошкове.
Значајан утицај на материјално пословање такође имају и одлуке Министартства здравља и
социјалне заштите и Владе Репубике Српске од октобра 2019 године, а које се односе на
повећање цијене рада са 135 КМ на 145КМ што је значајно повећало трошкове плата и
доприноса у просјеку за 8% на мјесечном нивоу. Трошкови настали као посљедица ове
одлуке су за последњи квартал 2019 године износили нешто преко 30.000КМ, а истовремено
нису били праћени повећањем мјесечне транше нити је за њих извршен анекс Уговора са
Фондом здравственог осигурања што значи да је овај трошак заправо у пуном износ
предвиђен из постојећих ионако недовољних прихода по основу Уговора.
Додатну отежавајућу околност са којим се менаџмент ДЗ Шамац суочио током ове године је
и конкурентност приватног сектора који довео до тога да се значајан број регистрованих
пацијената пререгистровао у друге приватне здравствене установе. Као посљедица наведене
праксе имамо неколико негативних ефеката на Дом здравља од којих издвајам нарушавање
континуитета здравствене заштите, процедуралне измјене и на крају негативне финансијске
ефекте на пословање. Овим трендом је највише захваћена служба породичне медицине,
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консултативно специјалистичке служба педијатрије, а дјелимично и консултативно
специјалистичка служба гинекологије.
Тренд све већег утицаја приватног сектора треба очекивати и у наредним годинама што ће се
свакако негативно одразити на јавно здравство општине Шамац, те на материјално
пословање Дома здравља Шамац. Овај утицај ће бити остварен кроз повлаштен однос које
приватне здравствене установе имају у односу на јавне здравствене установе од којих
издвајам, селективну регистрацију пацијената, могућност пружања профитабилних услуга
мимо обавезне здравствене заштите, регистрацију искључиво профитабилних дјелатности
као и свих других активности који примарно имају профит на уштрб интереса локалне
заједнице.
Тренд дивергентног односа прихода и расхода је и ове године настављен што значи да се и
даље продубљује јаз између објективних могућности са једне стране и потреба које
здравствена заштита захтијева са друге стране, што за посљедицу има отежано редовно
пословање те враћање нагомиланих дугова насталих у периоду од 2009 до данас.
Такође треба имати у виду и намјеру Министарства здравља и социјалне заштите да
пословање Дома здравља Шамац уреди по принципу трезорског пословања, што значи да ће
измирење дуговања свакако бити услов за остварење наведеног плана, а што истовремено
обавезује локалну заједницу за веће и активније учешће у рјешавању истог проблема.
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IVФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА
Табела 1.
Р.бр

Групе услуга/грана
медицине
2

Уговор
2018
5

Остварено
2018
6

Уговор
2019
7

Остварено
2019
8

Разлика
2019/18

Остварена
разлика

1. Породична медицина

826.383

839.769

813.115

830.961

-13268

-8808

2. Служба хитне помоћи

217.373

218.455

217.373

218.185

0

-270

3. Ампулирани лијекови

47.320

44.258

46.685

42.360

-635

-1898

4. Радиологија

44.760

45.128

44.094

44.842

-666

-286

118.505

116.455

116.744

115.967

-1761

-487

79.522

80.260

78.010

78.054

-1512

-2206

54.075

55.091

53.049

53.220

-1026

-1870

134.621

134.670

133.070

133.221

-1551

-1449

54.779

54.779

54.038

54.038

-741

-741

0

0

Биохемијска

5. лабораторија
6.
7.

Заштита менталног
здравља – ЦМЗ
Рехабилитација у
заједници – ЦБР

8. Стоматологија
9.
10.

Хигијенско-епидем.
заштита
Додатна средства за
функциомисање
здравства

11. Превоз санитетом
12. УКУПНO
13.

62.000

62.144

62.000

62.605

0

461

1.639.338

1.651.008

1.618.178

1.633.453

-21160

-17555

122.772

122.772

92.775

92.775

-29997

-29997

1.762.110

1.773.779

1.710.953

1.726.228

-51157

-47551

КСЗ из Гинекологије,
Педијатрије

14. УКУПНО (12+13)
Табела 2.

ВРСТА ПРИХОДА
ФЗО- уговор примарни ниво

2018. година

2019. година

разлика

1.622.174,14

1.585.312,00

-36.862,14

ФЗО – КСЗ

122.771,88

92.774,76

-29.997,12

Наплаћена готовина

207.936,54

200.354,04

-7.582,50

Превоз на дијализу

34.605,38

29.233,00

-5.372,38

Дотације СО-е Шамац

65.000,00

60.000,00

-5.000,00

Приходи од закупнине

6.000,00

6.000,00

0,00

282,15

1.099,59

817,44

Рефундације за боловања преко 30 дана

6.771,96

8.711,11

1.939,15

Остале донације (новац, лијекови, ситан инв. и сл.)

2.501,03

5.550,09

3.049,06

Остали купци – дерат., сист.прегледи, хиг. минимум и др.

53.120,96

66.239,40

13.118,44

Рефундације за породиљска боловања

26.187,85

46.258,59

20.070,74

1.138,77

22.810,00

21.671,23

137.082,31

164.196,07

27.113,76

2.285.572,97

2.288.538,65

2.965,68

Остали приходи

Остали приходи : наплата штете, продаја возила,
Амортизација дониране опреме
УКУПНИ ПРИХОДИ
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Табела 3.
ВРСТЕ РАСХОДА
Бруто плате

2018. година

2019. година

разлика

1.712.537,28

1.659.541,92

-52.995,36

Отпремнине у пензију

18.124,89

7.651,73

-10.473,16

Утрошак ел. енергије

27.608,21

19.019,64

-8.588,57

165.029,81

156.536,40

-8.493,41

Трошкови превоза на посао

41.258,00

35.846,00

-5.412,00

Камате за неблаг. пл. ЈП

22.362,47

17.837,64

-4.524,83

105.647,01

102.005,79

-3.641,22

5.221,82

1.835,89

-3.385,93

42.680,52

39.856,64

-2.823,88

Трошкови закупа стамб.простора и порез на закуп

3.260,88

543,48

-2.717,40

Издаци за хум. и култ. намј. спорт.циљебе и сл.

2.596,00

200,00

-2.396,00

Камате по кредитима

9.963,66

7.618,48

-2.345,18

Порез и доприноси на станарину (педијатар)

1.975,20

329,20

-1.646,00

Трошкови дневница, превоза и смјештаја на служб. путу

2.355,70

729,50

-1.626,20

Утрошак воде

7.153,71

5.730,25

-1.423,46

Бруто накнада управном одбору

2.089,44

696,48

-1.392,96

Одвоз медицинског отпада

3.549,60

2.876,40

-673,20

Репрезентација

1.945,84

1.385,57

-560,27

Премије осигурања

2.187,12

1.896,18

-290,94

289,04

0,00

-289,04

957,40

700,00

-257,40

11.180,43

10.927,68

-252,75

547,94

305,00

-242,94

373,00

135,00

-238,00

306,00

128,00

-178,00

2.036,14

1.969,87

-66,27

14,45

0,00

-14,45

Одвоз смећа

1.200,00

1.200,00

0,00

Стипендије

1.200,00

1.200,00

0,00

Расходи залиха материјала

479,81

504,68

24,87

Трошкови за банкарске услуге

230,00

270,00

40,00

Утрошак потрошног материјала

8.675,45

8.737,66

62,21

Остале услуге (зашт.на раду, рег.возила и сл,нотар )

5.801,31

5.996,94

195,63

13.624,96

13.840,79

215,83

Трошкови превоза ( 8.март)

0,00

234,00

234,00

Трошкови платног промета

2.969,95

3.213,35

243,40

810,00

1.310,00

500,00

0,00

1.080,00

1.080,00

Амортизација

Тр. лијекова, хемикалија, радиол., санит. материјала
Затезне камате
Утрошак бензин, плин

Трошкови камата

по Рјешењима Пореске управе

Трошкови претплате на стр. лит.
ПТТ услуге
Остали трошкови (огласи, тотал тв, РТВ
такса,ревизија,израда пројекта)
Утрошак ситног инвентара
АПИФ
Порези – вода, шуме, противпожар.
Трошкови поступка по Рјешењима Пореске управе

Трошкови здрав. услуга

Утрошак ауто гума
Накнада за рођење дјетета
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Доприноси – РВИ, Фонд инв., докуп стажа

4.406,55

5.691,25

1.284,70

239,00

1.621,00

1.382,00

0,00

1.446,18

1.446,18

Отпис потр.

1.179,99

2.638,96

1.458,97

Трошкови канцеларијског материјала

8.662,07

10.223,91

1.561,84

Трошкови стручног образовања и семинари

1.105,29

3.802,63

2.697,34

21.812,69

25.171,27

3.358,58

783,60

4.374,71

3.591,11

0,00

3.949,91

3.949,91

Помоћи и награде запосленима (8.март, смрт.сл.)

7.668,21

11.942,67

4.274,46

Трошкови горива за гријање

8.151,25

13.468,04

5.316,79

53.773,60

59.371,47

5.597,87

1.363,32

8.316,30

6.952,98

0,00

26.964,00

26.964,00

Таксе
Адвокатске услуге

Трошкови усл. одржавања
Расход опреме – сад.вр.
Мањак опреме

Уговори о дјелу
Уговори о допунском раду
Губици по основу продаје опреме
УКУПНИ РАСХОДИ

2.337.388,61

2.292.872,46

-44.516,15

Табела 4:
Елементи

План 2019.

Остварење 2019.

Укупан приход

2.343.665,00

2.288.538,65

Укупни расходи

2.399.414,00

2.292.872,46

-55.749,00

4.333,81

Финасијски резултат
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ЗАКЉУЧАК
Као што је из наведених табела видљиво током 2019 године ЈЗУ ДЗ Шамац је и поред
неповољних услова уговарања, приходовања те општих економских, социјалних и
демографских услова, успио је да заустави вишегодишњи тренд негативног пословања.
Настављен је тренд уштеда и рационализације како у материјално техничкој, тако и у
кадровској области. Примјетно је да су уштеде на по ова оба основа веома значајне и да је
захваљујући синергизму ова два механизма заустављен вишегодишњи негативан
финансијски тренд.Примјетно је да су уштеде остварене по основу смањења издвајања за
бруто плате значајне и да представљају готово половину свих уштеда, што значи да се
одговорном политиком менаџмента људским ресурсима може стратешки значајно утицати на
успјешно пословање и на тај начин компензовати друге неповољне трендове.
Дугогодишњи неповољни обрасци и трендови који владају како у цијелој Републици
Српској, тако и на нашој општини, а узроковани су првенствено сложеним утицајем
демографских, здравствених, социјалних и економских чинилаца на здравље становника што
за посљедицу има неповољне услове уговарања здравствених установа са Фондом те
повећане трошкове здравсвтвених установа, а који се првенствено односе на трошкове
дијагностике и лијечења. Придодамо ли томе и неодговарајући здравствену политику
Министарства здравља и социјалне заштите, а која се првенствено односи на мрежу
здравствених установа као и начин финансирања, домови здравља ће у будућем периоду
бити у све незавиднијој позицији, укључујући и Дом здравља Шамац.Осим ових, током 2019
године значајан утицај на пословање је имала и одлука Владе Републике Српске у октобру
мјесецу о повећању цијене рада са 135КМ на 145КМ са циљем побољшања стандарда
здравствених радника, а коју истовремено није пратила корекција Уговора са Фондом
здравствене заштите нити су Дому здравља додатно дозначена средства којом би се
компензовала наведена разлика. Захваљујући овој одлуци Владефинансијски терет овакве
политике је пребачен на здравствене установе, а што је додатно оптеретило издвајања за
бруто плате и у Дому здравља Шамац за последњи квартал 2019 године.
У сврху очувања и унапријеђења здравственог стања наших становника, трудили смо се и
ове године да одржавамо и обнављамо постојећу опрему, проширимо сет здравствених
услуга, едукујемо кадар, а да притом не нарушимо редовно пословање. Током 2019 године је
проширена палета дијагностичких метода у области ултразвучне дијагностике васкуларних и
коштаномишићних обољења чиме повећали доступност ове врсте услуге те значајно
придонијели раном откривању и лијечењу ових обољења. Такође је служба базичне
рехабилитације доласком љекара са специјализација значајно повећала доступност својих
услуга и тиме квалитету здравствене заштите за категорије становништва које користе услуге
овог центра. Током академске 2019/20 године упућен је један љекар на специјализацију из
педијатрије чиме се стварају услови за трајније кадровско рјешење у КСЗ служби
педијатрије.
Сарадња са локалном заједницом била обострано задовољавајућа како са удружењима
грађана, спортским организацијама, другим јавним установама тако и са Општином Шамац
која је буџетским грантом током 2019 године значајно помогла у раду ЈЗУ дом здравља
Шамац.
ЗА ЈЗУДОМ ЗДРАВЉА
ШАМАЦ
ДИРЕКТОР
Др Јован Живковић, епидемиолог
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