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П Л А Н
рада и пословања Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац у 2020.години

I УВОД
Плана рада и пословања Дома здравља у 2020. години подразумијева сљедеће:
•

Обезбјеђивање материјално техничких, кадровских и финансијских услова за пружање
здравствених услуга примарне здравствене заштите.

•

Остваривање пуног обима услуга примарне здравствене заштите научно верификованим
методама, знањима
и искуствима, једнако доступне и свеобухватне, обезбјеђивање
континуираног рада тимова породичне медицине, уз побољшање ефикасности и
ефективности процеса рада.

•

Рационализовање пружања здравствених услуга уз истовремено побољшање квалитета,
смањење броја непотребних процедура, прилагођавање услуга кориснику и његовим
могућностима, повећање броја превентивних прегледа са циљњм смањења куративних
прегледа и истовременог унапређења здравственог стање заједнице.

•

Обезбјеђивање материјално техничких, кадровских и финансијских услова за функционисање
стоматологије, Центра за ментално здравље, Центра за физикалну медицину и рехабилитацију
у заједници.

•

Унапријеђивање рада Хигијенско – епидемиолошке службе на пословима дератизације,
дезинфекције, дезинсекције, обезбјеђивање материјално техничких, кадровских и
финансијских услова за редовну имунизацију те имунизацију ризичних група, унапређивање
надзора над здравственим стањем становништва Општине Шамац.

•

Обезбјеђивање материјално техничких, кадровских и финансијских услова за рад РТГ и УЗВ
дијагностичких служби, одржавање постојећгег нивоа квалитета лабораторијских услуга уз
истовремено рационализовање броја услуга.

•

Наставак осавремењавања постојећег информационог система Dr Medic. Увођење новог
локалног информационог система за административно економску службу дома здравља.
Учешће у провођењу активности увођења новог интеграционог система ИСИС, а којег
финансира и проводи Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске

•

Увођење централне стерилизације са циљем унапређења процеса стерилизације, повећања
сигурности наведених процедура уз истовремено смањење материјалних трошкова

•

Обезбјеђиванје материјално техничких, кадровских и финансијских услова за 24 сатни рад
Службе Хитне медицинске помоћи током цијеле 2020 године.

•

Усклађивање постојећих процедура, правилника и осталих докумената који се односе на
кадровску структуру и организацију рада у складу са стандардима Министарства здравља и
социјалне заштите, Фонда здравственог осигурања Републике Српске и оснивача Дома
здравља Шамац.
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•

Компромисно прилагођавање постојећег кадра стандардима здравствене заштите, реалним
потребама и расположивим средствима, а у складу са потребама корисника здравствене
заштите и интересима локалне заједнице.

•

Ангажовање одговарајућих специјалиста из других здравствених установа у циљу
обезбјеђивања несметане дјелатности служби чији се љекари налазе на специјализацијама.

•

Наставак сарадње са учесницима здравственог система задужених за остваривање општих
услова за функционисање здравства: локалном заједницом, Фондом здравственог осигурања
Републике Српске и Министарством здравља и социјалне заштите Републике Српске у циљу
одржавања и унапређења услуге нашим корисницима.

•

Провођење активности са циљем одржавања статуса сертификоване здравствене установе.
Доношење нових, измјена или усаглашавање постојећих стандарда са циљем унапређења
сигурности и квалитета здравствене заштите. Провести припремне активности са циљем
акредитације преосталих неакредитованих служби дома здравља.

•

Ангажовање средстава из Општинског буџета за функционисање здравствене заштите и
средстава за капиталне инвестиције, као и ангажовању и добијању послова са нивоа локалних
потреба, који се утврђују и додељују од стране локалних органа, а који се у могу реализовати
од стране Дома здравља Шамац.

II ОСНОВНИ ПЛАНОВИ И УСЛОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНСКИХ ЗАДАТАКА

Просторни и материјално технички услови у 2020.години
Укупни планови у смислу грађевинских простора састоји се: главна „нова“ зграда - шест амбуланти
породичне медицине са пратећим просторијама, „стара“ зграда - једна амбуланта за хитне случајеве
која има комплетан пратећи простор, просторије намијењене за пружање лабораторијских услуга које
просторно испуњавају услове стандарда, опремљену са свим потребним апаратима те секторске
амбуланте у Обудовцу и Г.Слатини са пратећим просторијама.
ЈЗУ Дом здравља Шамац располаже са Центром за физикалну медицину и рехабилитацију и Центром
за ментално здравље који су у потпуности реновирани и испуњавају све услове своје намјене.
Располажемо са двије амбуланте из области КСЗ – једна амбуланта из гинекологије и акушерства и
једна амбуланта педијатрије, које испуњавају у потпуности своје намјене као и два простора која се
користе за изнајмљивање консултантима из других здравствених установа – ЗУ „ Панмедик „ из
области хирургије, ЗУ „ Др Рољић“ из области дерматовенерологије, ЗУ „ Фономедик“ из области
ОРЛ, Заводу за медицину рада и спорта за преглед спортиста , а од фебруара 2014. године и за
долазак консултаната из ОБ Добој из следећих области : интерна медицина, неурологија, хирургија,
пулмологија, урологија, ОРЛ и дерматологија.
Основни материјално технички планови за 2020 годину
У циљу повећања уштеде електричне енергије, предвиђена је замјена постојећег електрокотла у
секторској амбуланти Слатина, котлом на пелет чиме би се такође унаприједила енергетска
ефикасност и значајно придонијело очувању животне средине. Планирана је санација крова у
амбуланти Доња Слатина, те санација кровног и стропног покривача амбуланте у Г. Слатини.
Током 2020 године планирана је и замјена постојећег система расвјете енергетски и технолошки
савременијом ЛЕД расвјетом чиме би се значано смањили трошкови електричне енергије, побољшала
енергетска ефикасност, продужила трајност и смањили сервисни интервали. Очекивана уштеда на
годишњем нивоу би износила око 2500 КМ на годишњем нивоу или изражено у снази расвјете
уштеда од 13 КW по радном часу.
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Кадровски планови у 2020.години
Број радника Дома здравља Шамац на неодређено вријеме је 74, док на одређено вријеме има
запослених 1 особа – доктор медицине.
•

Укупан број љекара заослених у Дому здравља Шамац је 18 :
o 9 доктора специјалисте – 3 специјалиста 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
породичне медицине; други епидемиолог је директор дома здравља, 1 гинеколог, 1
психијатар, 1 специјалиста медицине рада са едукацијом из породичне медицине, 1
физијатар и
o 7 доктора опште медицине : 1 запослен у амбуланти Обудовац на пуно радно вријеме,
4 запослена у амбулантама породичне медицине у централном објекту и амбуланти
Слатина, 1 доктор медицине на специјализацији из педијатрије,
o 2 доктора стоматологије.

•

Укупан број медицинских техничара је 36, од чега :
o 7 виша медицинска техничара и
o 29 са средњом стручном спремом, различитих профила.

•

Укупан број здравствених сарадника је 2:
o 1 социјални радник
o 1 хемијски техничар

•

Укупан број немедицинских радника је 19:
o 7 запослених на пословима управе : правник, шеф рачуноводства, координатор
квалитета, технички секретар, информатичар, благајник, фактуриста.
o 6 возача распоређених на пословима превоза хитних стања и пацијената на програму
хемодијализе,
o 6 радника на одржавању чистоће : 1 на пословима вешераја, 1 праља лабараторијског
посуђа и чишћења, 3 на пословима чишћења у централној згради, 1 за теренске
амбуланте.

Током 2020 године очекујемо повратак љекара са специјализације из радиологије.
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ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ

Приходовна компонента финансијског плана:
-

средства Фонда здравственог осигурања уговорена за ову годину су 1.798.932 КМ
средства по основу уговора за КСЗ са ФЗО РС – 91.003 КМ
средства прихода у виду партиципација, наплата услуга од неосигураних лица, као и услуга
по захтјеву корисника – 195.000 КМ
средства за превоз у хитним случајевима 62.000 КМ
средства за превоз корисника на хемодијализу у надлежни центар- 28.000 КМ
средства из Буџета Општине намијењена за финансирање здравствене заштите и за
капиталне инвестиције – 60.000 КМ ,
остали извори прихода остваривани у виду посебних услуга органима, организацијама и
појединцима – разне рефундације 40.000,00 КМ, остали приходи по основу здравствених
услуга 50.000 КМ, приходи из других извора од 135.000 КМ (амортизација на донирана
средства, које представља и приход и трошак), приход од закупнине 6.000 КМ ( мисли се на
закуп који ОБ Добој компензује ДЗ Шамац за одвоз медицинског отпада а на основу
изнајмљивања ординација специјалистима из ОБ Добој који раде у ДЗ Шамац једном
седмично),

Укупни очекивани приход у 2020. години износи 2.398.935,00 КМ. и већи је за 110.396,35 КМ
у односу на остварени приход 2019. године (табела 1)

Очекивани расходи :
-

трошкови бруто плата – 1.788.000,00 КМ,
трошкови уплате камата кредита који у 2020. години : 28.015 КМ,
трошкови репрограма обавеза за ел. енергију у 2020. години : 5400 КМ,
трошкови репрограмирања пореских обавеза у 2020.г. износе – 120.264 КМ
трошкови лијекова, хемикалија , радиолошког и санит. материјала 102.000 КМ,
трошкови превоза на посао – 36.000 КМ,
отпремнине у пензију – 7.000 КМ,
остале накнаде радницима (дневнице, помоћи и остало) – 8.000 КМ,
бруто накнаде по основу разних уговора (уговор о дјелу и сл.) – 35.000 КМ,
трошкови канцеларијског материјала – 10.000 КМ
утрошак електричне енергије – 19.000 КМ,
утрошак набавке енергента за гријање – 15.000 КМ,
амортизација – 160.000 КМ,
трошкови набавке нафтних деривата за санитете – 42.000 КМ,
трошкови ПТТ услуга – 11.000 КМ,

Укупни очекивани расходи у 2020 години износе 2.390.280,00 КМ. и већи је за 97407,54 КМ у
односу на остварени расход 2019 године (табела 2)
Очекивани добитак у 2020. години је 8.655,00 КМ. (Табела 3)
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Табела 1.
ВРСТА ПРИХОДА

2019. година

2020. година

разлика

ФЗО- уговор примарни ниво
ФЗО – КСЗ
Наплаћена готовина
Превоз на дијализу
Дотације СО-е Шамац
Приходи од закупнине
Остали приходи
Рефундације за боловања преко 30 дана
Остале донације (новац, лијекови, ситан инв. и сл.)
Остали купци – дерат., сист.прегледи, хиг. минимум и др.
Рефундације за породиљска боловања
Остали приходи : наплата штете, продаја возила,
Амортизација дониране опреме

1.585.312,00
92.774,76
200.354,04
29.233,00
60.000,00
6.000,00
1.099,59
8.711,11
5.550,09
66.239,40
46.258,59
22.810,00
164.196,07

1.798.932,00
91.003,00
170.000,00
25.000,00
60.000,00
6.000,00
1.000,00
4.000,00
2.000,00
45.000,00
35.000,00
1.000,00
160.000,00

213.620,00
-1.771,76
-30.354,04
-4.233,00
0,00
0,00
-99,59
-4.711,11
-3.550,09
-21.239,40
-11.258,59
-21.810,00
-4.196,07

УКУПНИ ПРИХОДИ

2.288.538,65

2.398.935,00

110.396,35

Табела 2.
ВРСТЕ РАСХОДА
Бруто плате

2019. година

2020. година

разлика

1.659.541,92

1.788.000,00

128.458,08

Амортизација

156.536,40

160.000,00

3.463,60

Тр. лијекова, хемикалија, радиол., санит. материјала

102.005,79

102.000,00

-5,79

Утрошак бензин, плин

39.856,64

42.000,00

2.143,36

Трошкови превоза на посао

35.846,00

36.000,00

154,00

Трошкови усл. одржавања

25.171,27

32.000,00

6.828,73

Уговори о дјелу

59.371,47

35.000,00

-24.371,47

Утрошак ел. енергије

19.019,64

19.000,00

-19,64

Трошкови здрав. услуга

13.840,79

14.000,00

159,21

ПТТ услуге

10.927,68

11.000,00

72,32

Трошкови горива за гријање

13.468,04

15.000,00

1.531,96

Трошкови канцеларијског материјала

10.223,91

10.000,00

-223,91

Утрошак потрошног материјала

8.737,66

8.500,00

-237,66

Отпремнине у пензију

7.651,73

7.500,00

-151,73

Утрошак воде

5.730,25

6.000,00

269,75

Доприноси – РВИ, Фонд инв., докуп стажа

5.691,25

5.500,00

-191,25

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

5.996,94

6.500,00

503,06

11.942,67

15.000,00

3.057,33

Накнада за рођење дјетета

1.080,00

4.000,00

2.920,00

Трошкови платног промета

3.213,35

3.300,00

86,65

Одвоз медицинског отпада

2.876,40

3.000,00

123,60

Трошкови стручног образовања и семинари

3.802,63

3.500,00

-302,63

Порези – вода, шуме, противпожар.

1.969,87

2.000,00

30,13

Расход опреме – сад.вр.

4.374,71

4.400,00

25,29

Премије осигурања

1.896,18

1.900,00

3,82

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

1.621,00

1.600,00

-21,00

Утрошак ауто гума

1.310,00

2.000,00

690,00

Одвоз смећа

1.200,00

1.200,00

0,00

696,48

1.500,00

803,52

Мањак опреме

3.949,91

3.000,00

-949,91

Отпис потр.

2.638,96

2.500,00

-138,96

Репрезентација

1.385,57

1.200,00

-185,57

200

500,00

300,00

504,68

500,00

-4,68

1.200,00

1.200,00

0,00

Трошкови дневница, превоза и смјештаја на служб. путу

729,5

700,00

-29,50

Трошкови претплате на стр. лит.
Остали трошкови (огласи, тотал тв, РТВ такса, ревизија,
израда пројекта и сл.)
Трошкови за банкарске услуге

700

700,00

0,00

305

300,00

-5,00

270

300,00

30,00

Трошкови превоза ( 8. март)

234

250,00

16,00

Утрошак ситног инвентара

135

200,00

65,00

АПИФ

128

130,00

2,00

Бруто накнада управном одбору

Издаци за хум. и култ. намј. спорт.циљебе и сл.
Расходи залиха материјала
Стипендије

Адвокатске услуге
Губици по основу продаје опреме
Затезне камате
Порез и доприноси на станарину (педијатар)
Трошкови закупа стамб.простора и порез на закуп

1.446,18

500,00

-946,18

26.964,00

3.000,00

-23.964,00

1.835,89

0,00

-1.835,89

329,2

0,00

-329,20

543,48

0,00

-543,48

по Рјешењима Пореске управе

0

0,00

0,00

Трошкови поступка по Рјешењима Пореске управе

0

0,00

0,00

8.316,30

8.300,00

-16,30

17.837,64

18.000,00

162,36

7.618,48

7.600,00

-18,48

2292872,46

2390280

97407,54

Трошкови камата

Уговори о допунском раду
Камате за неблаг. пл. ЈП
Камате по кредитима
УКУПНО

Табела 3
Елементи

План 2020.

Укупан приход

2.398.935,00

Укупни расходи

2.390.280,00

Финасијски резултат

8.655,00

ЗА ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА
ДИРЕКТОР
Др Јован Живковић
епидемиолог

