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ДОМ ЗДРАВЉА „КРУПАЊ“ КРУПАЊ 

Број: 243/17 

Дана: 07.03.2017.године 

К Р У П А Њ  

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

ДОМА ЗДРАВЉА „KРУПАЊ“ КРУПАЊ ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

 

        Дом здравља „Крупањ“ Крупањ је здравствена установа која спроводи мере примарне 

здравствене заштите на територији једне или више општина поштујући начела јединства 

здравствене заштите, тимског рада, примене диспанзерских, епидемилошких и 

социомедицинских метода, а све то у складу са важећим законским прописима тачније  

Законом о здравственој заштити („Сл.гласник РС“ број 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 

119/12, 45/13, 93/14, 96/15 и 106/15) и Уредбе о плану  мреже здравствених установа 

(„Сл.гласник РС“ број 42/06, 119/07, 84/08, 71/09, 85/09, 24/10, 6/12, 37/12, 8/14 и 92/15) . 

 

         У Дому здравља „Крупањ“ Крупањ сви послови и радни задаци организују се и спроводе 

кроз организационе делове који су саставни део Правилника о организацији и систематизацији 

послова у Дому здравља „Крупањ“ Крупањ број 321/16 од 11.03.2016. године, а на који је дата 

сагласност Министарства здравља Републике Србије број 112-01-11-152/2016-02 од 

23.02.2016.године: 

 

-Служба опште медицине са хитном медицинском помоћи, кућним лечењем, здравственим 

станицама Мојковић и Бела Црква и здравственим амбулантама Костајник, Церова, Шљивова, 

Дворска 

-Служба за задравствену заштиту жена и деце са поливалентном патронажом 

-Служба за стоматолошку здравствену заштиту 

-Служба за специјалистичко-консултативну делатност са лабораторијом, радиолошком и 

ултразвучном дијагностиком 

-Служба за правне, економско-финасијске, техничке и друге сличне послове.   

 

          У оквиру организационих делова образовани су мањи организациони делови рада, 

према врсти и садржини послова који се у њима обављају као и ужи делови рада, према 

објективним потребама за организовање тако заокруженог садржаја рада.  

 

Уговор о међусобним правима и обавезама о спровођењу и финансирању здравствене 

заштите са Републичким заводом за здравствено осигурање обавезује све здравствене установе 

да Рапубличком заводу за здравствено осигурање, односно његовој филијали доставе годишње 

планове рада који обавезно садрже врсте и обим здравствених активности у зависности од типа 

здравствене установе.  

План рада здравствене заштите се израђује на основу Стручно методолошког упутства за 

израду плана рада здрдравствених установа из плана мреже у Републици Србији, а то упутство 

прослеђује Институт за јавно здравље Србије „Батут“ Београд. 

 

Дом здравља „Крупањ“израђује План рада на основу броја осигураника, (податке о броју 

осигураника, разврстаних по годиштима и полу,  прослеђује Институт за јавно здравље Србије  
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„Батут“ ),притом се морају испоштовати сва законска и подзаконска акта(Закон о здравственој 

заштити, Закон здравственом осигурању, Уредба о плану мреже здравствених установа и 

многобројни правилници). 

 

После израде Плана рада, Управни одбор Дома здравља „Крупањ“доноси одлуку о 

усвајању плана рада. 

 

По усвајању Плана од стране Управног одбора, План рада се доставља Заводу за јавно 

здравље Шабац ,ради давања мишљења о плану  рада. 

 

По добијеном мишљењу од стране Завода за јавно здравље  Шабац, следи закључивање 

уговора са РФЗО(филијалом) о финансирању услуга здравствене заштите. 

 

Извештај о извршењу услуга, Дом здравља „Крупањ“ шаље ЗЗЈЗ Шабац тромесечно и 

завод даје своје мишљење на извршење плана. Свако одступање испод или изнад плана рада , 

мора се  образложити. 

 

За сваку службу дома здравља посебно се израђује план рада и извештаји. 

 

          Укупан број извршилаца на неодређено време је 75. Од тог броја два су неуговорена 

радника (средства за плате се обезбеђују из средстава локалне самоуправе) док је 73 уговорених 

радника (средстав за плате обезбеђује Републички фонд за здравствено осигурање). 

 

Кадровска структура медицинског кадра изгледа: 

 

-3 доктора специјалиста опште медицине 

-3 доктора специјалиста педијатрије 

-1 специјалиста гинекологије и акушерства 

-1 доктор специјалиста интерне медицине 

-7 доктора медицине 

-2 доктора стоматологије 

-1 дипломирани биохемичар 

 

-2 виша медицинска техничара 

-27 медицинских сестара-техничара 

-4 лабораторијских техничара 

-1 зубни асистент 

-3 зубна техичара (овде се налазе и два неуговорена зубна техничара који раде у примарној 

здравственој заштити) 

-2 ренген техничара 

-1 фармацеутски техничар 

-1 акушерска сестра 

-1 санитарни техничар 

 

Кадровска структура немедицинског кадра изгледа: 

 

-1 дипломирани економиста  

-3 административна радника 
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-5 возача 

-3 чистачице 

-3 ложача   

                                                            
        Поред горе наведених извршилаца који се налазе у радном односу на неодређено 

време у дому здравља има и два (2) доктора медицине на одређено време који су ангажовани до 

повратка са неплаћеног одсуства два доктора медицине и једног медицинског техничара до 

повратка са привремене спречености за рад једне медицинске сестре. 

 

Дом здравља је ангажовао специјалистичке консултанта и то неуропсихијатар који је 

долазио 2 пута месечно закључно са 31.12.2016, као и патолога који су ангажовани уговором о 

делу. 

Такође уговором о делу су били ангажовани и један возач, који се финансирао из 

средстава локалне самоуправе и једна чистачица која се финансирала сопственим средствима 

дома здравља. 

 

        Од 30.06.2016.године Дом здравља нема правног референта, те правне послове обавља 

правник ангажован из запослених у локалној самоуправи. 

 

У току 2016. године започети су процеси специјализација и то у три области општа медицина, 

радиологија и дечија превентивна стоматологија. 

 

        Током године потребно је непрекидно снабдевање лековима дома здравља које обезбеђује 

РФЗО те је неопходно стално закључивање уговора за додатне количине лекова. 

 

Дом здравља има 2 санитета са компелтном медицинском опремом за пружање хитне 

помоћи који прелазе месечно од 2.500-3.000км. 

 

Финасијски план за 2016.годину је разматрао и усвојио Управни одбор Дома здравља 

„Крупањ“ Крупањ, док је контролу истог извршио Републички фонд за здравствено осигурање. 

Програмским буџетом Општине Крупањ за 2016. годину је одређен  износ и намена 

средстава за Дом здравља ,,Крупањ“ Крупањ. 

 

За  пренос средстава, у складу са Буџетом Општине Крупањ за 2016. годину, подношени  

су захтеви са комплетном документацијом уз преходно спроведеним поступцима јавних 

набавки у складу са Законом. 

 

Трошење средстава је строго наменски. 

 

Локалној самоуправи свака три месеца Дом здравља ,,Крупањ“доставља образац ГО-5, 

тако да локална самоуправа има увид у трошење средстава. 

 

Форма извештаја је прописана законом, те је предходни извештај у тој форми и 

достављен на усвајање Општинском већу. 

 

Овим путем вам достављамо Финансијски извештај са детаљним приказом свих набавки 

и износима у динарима. 
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Следи табеларни финансијски извештај за 2016.годину буџетска средства: 

РБ О П И С ПРЕНЕТО УТРОШЕНО РАЗЛИКА 

1 ПРЕВОЗ У СТОМАТОЛОГИЈИ 282,806.53 282,806.53 0.00 

2 ПЛАТЕ ИЗ БУЏЕТА 1,779,553.51 1,779,553.51 0.00 

3 УГОВОР О ДЕЛУ 607,037.98 511,451.39 95,586.59 

  Медицинске услуге 193,037.98 193,037.98 0.00 

  Остале услуге 414,000.00 318413.41 95,586.59 

4 СТАЦИОНАР 395,715.13 395,715.13 0.00 

  Уређеое двпришта 144,603.13 144,603.13 0.00 

  Кпмарници 203,112.00 203,112.00 0.00 

  Израда прпјектне дпкументације 30,000.00 30,000.00 0.00 

  Чишћеое тавана 18,000.00 18,000.00 0.00 

5 РЕНДГЕН АПАРАТ 96,462.00 96,462.00 0.00 

  
Прпвера услпвмпсти  прпстприје за 
смештај РТГ апарата 

42,462.00 42,462.00 0.00 

  
Преглед радника за рад са РТГ 
апаратпм  

15,000.00 15,000.00 0.00 

  
Обука заппслених за рад са РТГ 
апаратпм 

39,000.00 39,000.00 0.00 

6 ФИЛМОВИ ЗА РЕНДГАН АПАРАТ 110,784.00 110,784.00 0.00 

      

7 НЕМЕДИЦИНСКА ОПРЕМА 534,557.60 534,557.60 0.00 

  Опремаое прдинације   31,512.00 31,512.00 0.00 

  2 климе 76,134.60 76,134.60 0.00 

  Картптекарски прмани 218,400.00 218,400.00 0.00 

  Спинална даска 61,550.00 61,550.00 0.00 

  Ормани 93,840.00 93,840.00 0.00 

  Судппера 27,680.00 27,680.00 0.00 

  Кухиоа 25,441.00 25,441.00 0.00 

  У К У П Н О(1+2+3+4+5+6+7) 3,806,916.75 3,711,330.16 95,586.59 

     

 
Ппред гпре наведених пренпса средстава из Општинскпг бучета су плаћани 
прегледи  

 
сппртиста на пснпву фактура у изнпсу пд  102.500,00 
динара.   

 
Изнпс пд 95.586,59 динара је пренет наменски у наредну гпдину за исплату 
угпвпра п делу. 

 

Молимо да горе наведене чињенице имате у виду приликом разматрања Извештаја. 

 

Дом здравља „Крупањ“ Крупањ 

                                                              Директор 

___________________________ 

                                                                                   Др Љубица Исаиловић-Радић 


