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УВОДНА РЕЧ
Дом здравља Ковин обавља здравствену делатност на примарном нивоу здравствене заштите за
становнике Oпштине Ковин. У оквиру здравствене делатности, Дом здравља Ковин обавља: заштиту
и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болести, лечење, рехабилитацију болесних и
повређених, превентивну здравствену заштиту групација становништва који су изложени повећаном
ризику обољевања и осталог становништва у складу са посебним програмом превентивне здравствене
заштите, здравствено васпитање и саветовање за очување и унапређење здравља, спречавање, рано
откривање, контролу и лечење заразних и хроничних незаразних болести, спречавање, рано откривање
и контролу малигних болести, спречавање, откривање и лечење болести уста и зуба, патронажне
посете, лечење и рехабилитацију у кући, хитну медицинску помоћ и санитетски превоз, организује и
спроводи мере у случају елементарних и других већих непогода и ванредних прилика, организује и
спроводи мере сталног унапређења квалитета стручног рада, обавља и специјалистичкоконсултативну делатност као и другу делатност у складу са законом. Здравствена делатност на
примарном нивоу здравствене заштите се пружа корисницима у матичној згради Дома здравља у
Ковину, шест здравствених станица и једној здравственој амбуланти у насељеним местима Општине
Ковин. Површина просторних капацитета у којима се обавља здравствена делатност је 6.146 м2.
1.

УЛОГА ОСНИВАЧА У ФУНКЦИОНИСАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА КОВИН

Права и дужности оснивача Дома здравља Ковин je до 18.12.2019. године вршила Скупштина
општине Ковин на основу Одлуке о преузимању права и обавеза („Сл. лист општина Смедерево и
Ковин“, број 6/2002). Решењем привредног суда у Панчеву број Фи. 8/19 од 27.12.2019. године права
и дужности оснивача Дома здравља Ковин прелазе на АПВ те од наведеног дана АПВ преузима
оснивачка права над Домом здравља Ковин.
Сходно одредбама Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, број 25/19) друштвена
брига за здравље становништва остварује се на нивоу Републике Србије, аутономне покрајине,
јединице локалне самоуправе, послодавца и појединца. Друштвена брига за здравље на нивоу јединице
локалне самоуправе може да обухвати мере за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од
интереса за грађане на територији јединице локалне самоуправе којима се стварају услови за бољу
доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите на својој територији, у здравственим
установама у јавној својини, а који су виши од норматива, односно стандарда прописаних овим
законом и прописима донетим за спровођење овог закона у погледу простора, опреме, кадра, лекова и
медицинских средстава који се не обезбеђују под условима прописаним законом којим се уређује
здравствено осигурање, као и друга неопходна средства за рад здравствене установе којима се подиже
виши стандард у обезбеђивању здравствене заштите. Јединица локалне самоуправе може донети
посебне програме здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести
које су специфичне за јединицу локалне самоуправе, а за које није донет посебан програм здравствене
заштите на републичком нивоу, у складу са својим могућностима и утврдити цене тих појединачних
услуга, односно програма.
Законом су створени сви нормативи и услови за децентрализацију управљања и финансирања
примарне здравствене заштите (у даљем тексту ПЗЗ), чиме држава успоставља глобални однос између
обима права из здравствене заштите и висине средстава за њихово задовољење. Међутим, проблем се
најчешће крије у оперативним мерама за спровођење законских прописа. Приликом утврђивања
оперативних мера за спровођење ПЗЗ-е, важно је креирати еластична решења и у делу стицања
сопствених прихода здравствене установе. Морамо истаћи несклад између обима права и висине
обезбеђених средстава. Ова чињеница је објективна реалност. У том смислу, Дом здравља Ковин у
сарадњи са локалном самоуправом мора потражити одржива решења. Децентрализација је атрактивна
алтернатива централизованој администрацији којој је тешко да буде довољно близу корисницима
услуга и тако брзо и адекватно одговори на њихове потребе и очекивања. Децентрализација
представља један од најважнијих аспеката реформе система здравствене заштите и сматра се
делотворним начином за:
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побољшање у обезбеђивању ПЗЗ-е становништву;
боља расподела средстава, према потребама;
укључивање заједнице у доношење одлука о приоритетима у дому здравља и
смањивање неједнакости у здрављу.
Квалитет здравствених услуга, посебно онај део који корисници лако примећују, као што је
чистоћа просторија, обезбеђеност лековима и опремом или пак љубазност особља, директно су
повезани са нивоом задовољства корисника и често су нешто за шта се локалне власти морају сматрати
одговорним. Ако су захтеви на нивоу Општине Ковин за квалитетом јасно артикулисани доносиоцима
одлука, тада децентрализација може обезбедити механизме за унапређење квалитета рада.
Преиспитивањем циљева децентрализације долазимо до следећих закључака:
1. по питању делотворности (ефикасности) циљева децентрализације, локални лидери су више
информисани о проблемима у својој општини и могу доносити боље одлуке;
2. циљ правичности се манифестује на начин да локални лидери могу боље преусмерити ресурсе
вулнерабилним групама;
3. ефикасност се реализује тако што локални лидери ефикасније доносе одлуке јер имају боље
информације са терена;
4. ствара се већа одговорност локалних представника власти ка унапређењу квалитета ПЗЗ-е и
5. по питању финансијске заснованости, од локалних лидера се очекује да буду ефикаснији у
алокацији ресурса за постизање приоритета.
Осмишљена децентрализација здравствене заштите на примарном нивоу у општини Ковин,
подразумева посебну пажњу усмерену на процену потреба за здравственим услугама и успостављању
приоритета. Слобода општинских власти да се прилагоде локалним условима би требало да буде
пажљиво избалансирана са заједничком визијом и циљевима ПЗЗ-е која се спроводи у Дому здравља
Ковин.
1.
2.
3.
4.

2.

ОРГАНИ УПРАВЉАЊА У ДОМУ ЗДРАВЉА КОВИН

Органе управљања у Дому здравља Ковине чине: директор, Управни одбор и Надзорни одбор.
• Директор: Мр Јасмина Ђаков дипл. ецц
Директор заступа дом здравља, организује рад и руководи процесом рада и одговоран је за
законитост рада дома здравља. Извршава одлуке Управног одбора, стара се о извршењу Финансијског
плана и Програма рада дома здравља, одлучује о другим питањима у складу са законом и одговоран
је оснивачу за рад установе.
• Управни одбор: Др Данка Костадиновић, председник
Управни одбор доноси Статут Дома здравља Ковин уз сагласност оснивача и друге опште акте у
складу са законом. Одлучује о пословању дома здравља и доноси Програм рада и развоја, Финансијски
план и Годишњи обрачун, усваја Годишњи извештај о раду и пословању и подноси га оснивачу на
разматрање и усвајање. Одлучује о коришћењу средстава дома здравља, расписује јавни конкурс и
спроводи поступак избора кандидата за обављање функције директора. Утврђује цене здравствених
услуга које нису обухваћене здравственим осигурањем, доноси План стручног усавршавања
здравствених радника и сарадника, разматра Извештај о извршеној унутрашњој и спољној провери
квалитета стручног рада, одлучује о набавци медицинске и друге опреме, отуђењу основних средстава,
коришћењу средстава дома здравља, доноси одлуке у вези инвестиционог одржавања и капиталног
улагања, текућег одржавања и обавља друге послове утврђене законом и Статутом установе.
• Надзорни одбор: Др Славица Минић Јанићијевић, председник
Надзорни одбор надзире законитост рада и пословања дома здравља, разматра шестомесечни и
годишњи Извештај о раду и пословању, врши увид у спровођење одлука Управног одбора, закона и
других прописа у вези са финансијским пословањем установе. Доноси Пословник о свом раду и обавља
и друге послове утврђене законом и Статутом Дома здравља Ковин.
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СТРУЧНИ ОРГАНИ ДОМА ЗДРАВЉА КОВИН

3.
•

•
•

•

4.

Стручни савет је саветодавно тело директора и Управног одбора. Разматра и одлучује о
питањима стручног рада Дома здравља Ковин, предлаже Програм стручног рада као и стручног
развоја установе, предлаже Управном одбору План стручног усавршавања здравствених
радника и здравствених сарадника. Предлаже План за унапређење квалитета стручног рада,
предлаже чланове Етичког одбора и Комисије за унапређење квалитета рада и обавља и друге
послове утврђене законом.
Стручни колегијум је стручно тело које разматра и усваја стручне и доктринарне ставове Дома
здравља Ковин. Чине га здравствени радници које именује директор на предлог служби
установе.
Етички одбор је стручно тело које прати пружање здравствене заштите засноване на начелима
професионалне етике у обављању здравствене делатности, прати и анализира етичност односа
између здравствених радника и пацијената а посебно у области давања сагласности пацијената
на предложену медицинску меру и врши остале послове у складу са законом.
Комисија за унапређење квалитета рада је стручно тело које се стара о сталном унапређењу
квалитета здравствене заштите која се спроводи у Дому здравља Ковин. Доноси Годишњи план
и програм провере квалитета стручног рада у Дому здравља Ковин.
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ДОМА ЗДРАВЉА КОВИН

Дoм здрaвљa Кoвин je устaнoвa oснoвaнa зa oбaвљaњe здрaвствeнe дeлaтнoсти нa примaрнoм
нивoу здрaвствeнe зaштитe, oднoснo спрoвoђeњe скупa мeрa прeвeнциje, лeчeњa, рeхaбилитaциje и
вoђeњa бoлeсти и пoврeдa у склaду сa зaкoнoм. Дoм здрaвљa Кoвин je рeфeрeнтни цeнтaр кojи пружa
здрaвствeну зaштиту стaнoвништвa нa примaрнoм нивoу из слeдeћих oблaсти: здрaвствeнe зaштитe
oдрaслoг стaнoвништвa (изaбрaни лeкaр oпштe мeдицинe и мeдицинe рaдa), здрaвствeнe зaштитe дeцe
(изaбрaни лeкaр–пeдиjaтaр), здрaвствeнe зaштитe жeнa (изaбрaни дoктoр гинeкoлoгиje и aкушeрствa)
и стoмaтoлoшкe здрaвствeнe зaштитe (изaбрaни дoктoр стoмaтoлoгиje). У oквиру здрaвствeнe
дeлaтнoсти, пoрeд пoслoвa утврђeних зaкoнoм oмoгућeнa je пoдршкa изaбрaнoм тиму–дoктoру из
слeдeћих oблaсти: мeдицинскe диjaгнoстике и спeциjaлистичкo-кoнсултaтивнe дeлaтнoсти. Рaди
oбaвљaњa дeлaтнoсти Дoм здрaвљa Кoвин oргaнизуje службe пo функциoнaлнoм принципу и тo:
A. СЛУЖБA OПШTE MEДИЦИНE, MEДИЦИНE РAДA И КУЋНOГ ЛEЧEЊA И НEГE:
1. Oдeљeњe oпштe мeдицинe
2. Oдeљeњe мeдицинe рaдa
3. Oдсeк кућнoг лeчeњa и нeгe
Б. СЛУЖБA ЗA ЗДРAВСTВEНУ ЗAШTИTУ ДEЦE, ШКOЛСКE ДEЦE И ЖEНA СA
ПOЛИВAЛEНTНOM ПATРOНAЖOM:
1. Oдeљeњe зa здрaвствeну зaштиту прeдшкoлскe дeцe
2. Oдeљeњe зa здрaвствeну зaштиту шкoлскe дeцe
3. Oдсeк зa здрaвствeну зaштиту жeнa
4. Oдсeк пoливaлeнтнe пaтрoнaжe
Ц. СЛУЖБA ХИTНE MEДИЦИНСКE ПOMOЋИ И СAНИTETСКOГ ПРEВOЗA
Д. СЛУЖБA MEДИЦИНСКE ДИJAГНOСTИКE:
1. Oдeљeњe лaбoрaтoриjскe диjaгнoстикe
2. Oдсeк зa рeндгeн диjaгнoстику
3. Oдсeк зa ултрaзвучну диjaгнoстику
E. СЛУЖБA СTOMATOЛOШКE ЗДРAВСTВEНE ЗAШTИTE:
1. Oдeљeњe дeчиje и прeвeнтивнe стoмaтoлoшкe здрaвствeнe зaштитe
2. Oдсeк oпштe стoмaтoлoгиje
3. Oдсeк oртoпeдиje вилицa
4. Oдсeк зa прoтeтику
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Ф. СЛУЖБA ЗA СПEЦИJAЛИСTИЧКO – КOНСУЛTATИВНE ДEЛATНOСTИ:
1. Oдeљeњe физикaлнe мeдицинe и рeхaбилитaциje
2. Oдeљeњe интeрнe мeдицинe
3. Oдсeк зa зaштиту мeнтaлнoг здрaвљa
4. Oдсeк oфтaлмoлoгиje
5. Oдсeк дeрмaтoвeнeрoлoгиje
6. Oдсeк oтoринoлaрингoлoгиje
7. Oдсeк сoциjaлнe мeдицинe и здрaвствeнe стaтистикe сa инфoрмaтикoм
Г. СЛУЖБA ЗA ФAРMAЦEУTСКУ ЗДРAВСTВEНУ ДEЛATНOСT
1. Јединица за издавање лекова
Х. СЛУЖБA ЗA EКOНOMСКO-ФИНAНСИJСКE И ПРAВНO-AДMИНИСTРATИВНE
ПOСЛOВE:
1. Oдeљeњe зa eкoнoмскo – финaнсиjскe пoслoвe
2. Oдсeк зa прaвнo - aдминистрaтивнe пoслoвe
И. СЛУЖБA ЗA TEХНИЧКE И ДРУГE СЛИЧНE ПOСЛOВE:
1. Oдeљeњe зa oдржaвaњe oбjeкaтa
2. Oдсeк сaнитeтскoг прeвoзa
3. Oдсeк зa инфoрмaциje и oбeзбeђeњe
J. MEНAЏMEНT:
1. Дирeктoр
2. Пoмoћници дирeктoрa зa:
a) здрaвствeну дeлaтнoст
б) стручнo - мeдицинскa питaњa
ц) финaнсиjскo – eкoнoмскe пoслoвe
д) прaвнo – aдминистрaтивнe пoслoвe
3. Глaвнa мeдицинскa сeстрa – тeхничaр
У Дoму здрaвљa Кoвин oбрaзуjу сe и прoстoрнo издвojeнe jeдиницe, пo тeритoриjaлнoм принципу:
1. Здрaвствeнa стaницa Бaвaништe: oдeљeњe oпштe мeдицинe, oдсeк кућнoг лeчeњa и нeгe, oдсeк
пoливaлeнтнe пaтрoнaжe, oдсeк стoмaтoлoшкe здрaвствeнe зaштитe и oдсeк зa oдржaвaњe oбjeктa.
2. Здрaвствeнa стaницa Mрaмoрaк: oдсeк oпштe мeдицинe, oдсeк пoливaлeнтнe пaтрoнaжe, oдсeк
стoмaтoлoшкe здрaвствeнe зaштитe и oдсeк зa oдржaвaњe oбjeктa.
3. Здрaвствeнa стaницa Гaj: oдсeк oпштe мeдицинe, oдсeк кућнoг лeчeњa и нeгe, oдсeк стoмaтoлoшкe
здрaвствeнe зaштитe и oдсeк зa oдржaвaњe oбjeктa.
4. Здрaвствeнa стaницa Дeлиблaтo: oдсeк oпштe мeдицинe, oдсeк кућнoг лeчeњa и нeгe, oдсeк
стoмaтoлoшкe здрaвствeнe зaштитe и oдсeк зa oдржaвaњe oбjeктa.
5. Здрaвствeнa стaницa Плoчицa: oдсeк oпштe мeдицинe, oдсeк пoливaлeнтнe пaтрoнaжe, oдсeк
стoмaтoлoшкe здрaвствeнe зaштитe и oдсeк зa oдржaвaњe oбjeктa.
6. Здрaвствeнa стaницa Скoрeнoвaц: oдсeк oпштe мeдицинe, oдсeк кућнoг лeчeњa и нeгe, oдсeк
стoмaтoлoшкe здрaвствeнe зaштитe и oдсeк зa oдржaвaњe oбjeктa.
7. Здрaвствeнa aмбулaнтa Дубoвaц: oдсeк oпштe мeдицинe, одсек стоматолошке здравствене
заштите и oдсeк зa oдржaвaњe oбjeктa.
ЉУДСКИ РЕСУРСИ
У складу са чланом 161 Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, број 25/19) ресорни
министар доноси кадровски план за запослене у здравственим установама у јавној својини за
територију Републике Србије. Kaдровски план представља максимални број запослених у
здравственим установама у јавној својини, односно у свакој појединачној здравственој установи у
одговарајућој буџетској години. Израчунавање потребних кадрова у здравственим установама врши
Институт за Јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, а у складу са Правилником о ближим
условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима
здравствене службе.
5.
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Зараде запослених у здравственим установама, за уговорени број запослених, обезбеђује
Републички фонд за здравствено осигурање, док се за неуговорене запослене зараде не обезбеђују из
средстава РФЗО-а и могу се финансирати само из планираних, односно реалних извора прихода
здравствене установе који се остварују ван уговора са РФЗО-ом. Уколико здравствена установа не
остварује довољан износ средстава, не постоји основ за закључивање, односно продужење уговора о
раду за запослене чија се средства за зараду финансирају из реалних извора, ван уговорених средстава
са РФЗО-ом. Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите за 2021. годину, РФЗО-е
прихвата за финансирање 147 запослена радника у делу примарне здравствене заштите и 14
запослених у Служби стоматолошке здравствене заштите. Укупно 161-оро запослених финансира
Републички фонд за здравствено осигурање.
Број и структура запослених у Дому здравља Ковин на дан 31.12.2021. године
У складу са Правилником о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са
даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за 2021. годину, здравствена
установа је одговорна за спровођење Кадровског плана који доноси министар надлежан за послове
здравља у делу који се односи на планирани кадар који се финансира из средстава обавезног
здравственог осигурања РФЗО-е односно, надлежна филијала са здравственом установом уговара број
и структуру радника, а највише до планираног кадра од стране ресорног министарства. На дан
31.12.2021. године у установи је укупно 171 уговорени запослени радник, од чега је за примарну
здравствену заштиту уговорено 147 запослених, а за стоматолошку здравствену заштиту 14
запослених. На одређено време у примару је на дан 31.12.2021. године запослено укупно 10 радника
од којих је петоро примљено уместо привремено одсутних радника (специјализанти) који су у радном
односу на неодређено време, и петоро запослених је примљено због потребе службе. У табели која
следи приказан је број и структура запослених на дан 31.12.2021. године:
5.1.

Редни
број
1.

Структура
Доктори медицине и
медицински биохемичар

Број
уговорених
радника у
примару

Број
уговорених
радника у
стоматологи
ји

41

2.

Доктори стоматологије

3.

Медицински техничари

4.

Стоматолошки техничари

7.

Здравствени сарадници

3

8.

Немедицински радници

31

9.

Укупно

147

Запослени
на одређе
но време

6

27,49

4

2,34

73

42,69

10

5,85

3

1,75

3

34

19,88

10

171

100

1
10

14

%

47

4
72

Укупно
запослених

Табела број 1: Кадровска структура Дома здравља Ковин на дан 31.12.2021. године
Уговором о спровођењу и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог
осигурања обезбеђена је маса средстава за исплату зарада и накнада зарада за 147 запослених у
примару и 14 запослених у стоматолошкој здравственој заштити. Лична примања за 10-оро
запослених на одређено време (замене и повећан обим посла) су падала на терет средстава обавезног
здравственог осигурања. На одређено време, на дан 31.12.2021. године је било запослено троје
извршиоца чије су се зараде и накнаде зарада обезбеђиване из средстава Буџета општине Ковин.
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6.

ФИНАНСИРАЊЕ ДОМА ЗДРАВЉА КОВИН У 2021. ГОДИНИ

6.1.

Политика и функција финансирања здравствене заштите

Тешко да постоје две земље у свету које су на идентичан начин успеле да реше питање
финансирања здравственог осигурања и здравствене заштите. Носиоци функција финансирања
здравствених потреба и услуга у свакој земљи имају тежак и одговоран задатак и, у намери да га
ефектно обаве, увек користе најбоље моделе и механизме. Одсуство униформног или општег модела
финансирања је разлог зашто се не може говорити о финансирању у апсолутном смислу. У
хетерогеном систему финансирања превагнуло је мишљење да је обавезно здравствено осигурање
доминантан модел и да се преко њега финансира највећи део становништва о чему има смисла
говорити. Осим овог модела осигурања, у свету егзистирају модели приватног и добровољног
(допунско) здравственог осигурања. Одсуство чистих модела ничим не спречава финансирање
здравствене заштите средствима из државног буџета, доприносима за обавезно здравствено
осигурање, средствима по основу уговора путем премија и/или директним плаћањем примљених
здравствених услуга од стране њихових корисника (непосредан договор). Са аспекта јавних финансија
здравствена заштита упркос великом технолошком развоју здравства, великом броју специјализација
у области медицине, као и великом броју врхунских достигнућа одређених грана медицине, још није
у стању да самостално обавља и потпуно решава све задатке у вези са савременим обољењима,
здравственим потребама становништва и диференцираним здравственим услугама. Пракса је
небројено пута доказала да савремени концепт здравственог осигурања и здравствене заштите
функционише само ако постоје сигурни и стални финансијски извори који су једина гаранција за
ефектно спровођење мера глобалне, а затим и здравствене политике.
Политика финансирања здравствене заштите подразумева фокусирање функција, процедура и
примену мера ради прибављања финансијских средстава потребних за покривање расхода насталих
услед коришћења гарантованих права из домена обухватног здравственог осигурања. Њена сврха,
осим прибављања јесте и њихова коректна дистрибуција и алокација као и контрола крајње употребе.
Финансијска функција се схвата као круцијална у глобалној политици. Њена улога је да на законит
начин усмерава финансијска средства и да у складу са правима грађана финансира њихове потребе из
домена здравствене заштите. Функција финансирања здравствене заштите одређује квалитет здравља
грађана и мотивише инвестирање у здравствене капацитете. Незаменљива је код евалуирања ефеката,
доношења ваљаних одлука, примене конкретних мера и систематичног и аналитичког разматрања
расположивих здравствених ресурса. Финансијска здравствена политика, управо због ресурса, подсећа
на ланац чије карике они представљају и за које су везане конкретне оперативне функције. Ресурси
треба да се стално штите и обнављају и за тај део је задужена држава, односно оснивачи здравствених
установа. Уколико то не чине на одговарајући начин, установе могу запасти у озбиљне проблеме.
6.2.

Приходи и приливи по Уговору о пружању и финансирању здравствене заштите
са Републичким фондом за здравствено осигурање (РФЗО) за 2021. годину

Дом здравља Ковин стиче приходе највећим делом од Републичког фонда за здравствено
осигурање а по основу Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног
здравственог осигурања, под условом да изврши планом предвиђен обим услуга.
На основу чл. 197. Закона о здравственом осигурању („Сл. гласник РС”, бр. 107/05 и 109/05исправка, 30/10-др. закон, 57/11, 110/12- одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – одлука УС, 106/15
10/16-др. закон и 25/19), члана 23. став 2. и члана 31. став 1. тачка 5. Статута Републичког фонда за
здравствено осигурање („Сл. гласник РС”, бр. 81/11, 57/12, 89/12, 1/13, 32/13 и 23/15), а у складу са
одредбама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са
даваоцима здравствених услуга за 2021. годину („Сл. гласник РС“, број: 161/20), закључен је Уговор
о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2021. годину,
између:
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•

Републичког фонда за здравствено осигурање Филијале за Јужнобанатски округ Панчево
из Панчева и
• Дома здравља Ковин из Ковина.
Уговором се уређују односи између РФЗО-а и Дома здравља Ковин у вези пружања
здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите, обухваћених обавезним здравственим
осигурањем и утврђивање и обрачун накнаде Дому здравља Ковин за пружене здравствене услуге.
Дому здравља Ковин је Уговором од 25.01.2021. године утврђена накнада према Предрачуну средстава
за 2021. годину. Накнада обухвата средства за:
I Примарну здравствену заштиту:
1. Плате……………..…....................................................................................................221.096.000,00
2. Превоз……………...…….…..............................................................……………..…....7.545.000,00
3. Лекови са Листе лекова (Лекови у ЗУ)...........................................................................4.348.000,00
4. Санитетски и медицински материјал..............................................................................5.561.000,00
5. Остали индиректни трошкови.......................................................................................21.057.000,00
5.1.Енергенти....................................................................13.374.000,00
5.2.Материјални и остали трошкови ...............................7.683.000,00
6. Укупно............................................................................................................................259.607.000,00
7. Партиципација...................................................................................................................2.782.000,00
8. Укупна накнада по предрачуну за 2021. годину....................................................256.825.000,00
II Стоматолошку здравствену заштиту:
1. Плате.................................................................................................................................23.573.000,00
2. Превоз.................................................................................................................................1.867,000,00
3. Остали директни и индиректни трошкови......................................................................1.776.000,00
4. Укупно..............................................................................................................................27.216.000,00
5. Партиципација......................................................................................................................343.000,00
6. Укупна накнада по предрачуну за 2021. годину......................................................26.873.000,00
Укупно уговорена накнада за 2021. годину, на нивоу установе, износи 286.823.000,00 динара,
док је за партиципирање осигураника за пружене услуге предвиђено 3.125.000,00 динара. Укупна
накнада по предрачуну умањена за пратиципацију износи 283.698.000,00 динара.
Сходно датом прегледу у табели број 2 која следи, евидентно је да је у току 2021. године
уследила измена Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог
осигурања у делу који се односи на повећање уговорених средства за Лекове са листе лекова у висини
од 752.000,00 динара услед повећане потребе за лековима (актуелна епидемиолошка ситуација). У
оквиру санитетског и медицинског потрошног материјала дошло је до повећања уговорене намене у
висини од 800.000,00 динара. Разлог повећања је за преко 70% у односу на планску-уговорену
количину повећана потрошња реагенаса за лабораторију условљена актуелном епидемиолошком
ситуацијом. Због повећања цена енергената дошло је до анексирања уговора са РФЗО-ом те је
наменска уговорена вредност повећана за 3.523.000,00 динара. Материјални и остали трошкови су
повећани анексом уговора за 1.502.000,00 динара како би установа могла нормално да функционише
у ери вирусне инфекције. Уговорени износи за плате и накнаде за долазак на посао и повратак са посла
су остале у првобитно уговореном износу. Измењен је и уговорен износ партиципације осигураника
за пружену здравствену услугу те је исти повећан за 789.000,00 динара за примарну здравствену
заштиту док је то једини параметар који је промењен анексом уговора код стоматологије и исти је
повећан за 93.000,00 динара.
Дакле, измене које су настале анексирањем уговора тангирају првобитно уговорене наменске
вредности те се пословна 2021. година завршава са укупно уговореном вредношћу у висини од
289.393.000,00 динара. Укупна уговорена партиципација износи 4.007.000,00 динара од које је
3.571.000,00 динара за примар и 436.000,00 за стоматолошку здравствену заштиту.
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Након извршеног Коначног обрачуна припадајуће накнаде између РФЗО-а и Дома здравља Ковин за
2021. годину изврши ће се још једно анексирање Уговора о пружању и финансирању здравствене
заштите из обавезног здравственог осигурања за 2021. годину у делу који се односи на висину
обрачунатих и исплаћених средстава на име зарада, отпремнина и јубиларних награда запосленима.
Следи преглед уговорене накнаде са РФЗО-ом, на почетку године и на крају обрачунског периода:
Р. бр.
Врста намене
Уговор
Анекс IV уговора
Разлика
(25.01.2021.)
(30.12.2021.)
ПРИМАРНА ЗЗ
1.
Плате
221.096.000,00
221.096.000,00
0,00
2.
Превоз
7.545.000,00
7.545.000,00
0,00
3.
Лекови са Листе лекова
4.348.000,00
5.100.000,00
752.000,00
4.
Санит. и мед. потрошни матер.
5.561.000,00
6.361.000,00
800.000,00
5.
Енергенти
13.374.000,00
16.897.000,00
3.523.000,00
6.
Материјални и
остали трошкови
7.683.000,00
9.185.000,00
1.502.000,00
7.
Укупно
259.607.000,00
266.184.000,00
6.577.000,00
8.
Партиципација
2.782.000,00
3.571.000,00
789.000,00
9.
Укупна накнада по предрачуну
256.825.000,00
262.613.000,00
5.788.000,00
10.
СТОМАТОЛОГИЈА
11.
Плате
23.573.000,00
23.573.000,00
0,00
12.
Превоз
1.867.000,00
1.867.000,00
0,00
13.
Остали дир. и индир. трошкови
1.776.000,00
1.776.000,00
0,00
14.
Укупно
27.216.000,00
27.216.000,00
0,00
15.
Партиципација
343.000,00
436.000,00
93.000,00
16.
Укупна накнада по предрачуну
26.873.000,00
26.780.000,00
93.000,00
17.
Свеукупно уговорено
286.823.000,00
293.400.000,00
0,00
18.
Свеукупно учешће пацијeната
- партиципација
3.125.000,00
4.007.000,00
882.000,00
19.
Свеукупна накнада за 2021.
283.698.000,00
289.393.000,00
5.695.000,00
Табела број 2: Компаративна анализа уговорене накнаде са РФЗО-ом за 2021. годину
Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања
за 2021. годину, број: 01-40 је потписан 25.01.2021. године и њиме су уређени односи између РФЗО-а
и Дома здравља Ковин. Дана 30.12.2021. године је склопљен Анекс IV уговора број: 01-688 којим су
предефинисане уговорене апропријације и висина накнаде по наменама чији ће износи ући у Коначни
обрачун између РФЗО-а и Дома здравља Ковин за 2021. годину. Анекси који су уследили у току године
се односе на усклађивање пословања и наменских средстава за законском легислативом и одлукама
Управног одбора РФЗО-а.
6.3. Приходи, приливи и реализација по Уговору о обезбеђивању средстава из
Буџета Општине Ковин за 2021. годину
А)
Уговорени приходи и приливи из Буџета Општине Ковин за 2021. годину
На основу члана 56. став 2. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/20169,
113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), чл. 8, чл. 13. Закона о здравственој заштити („Сл.
гласник РС“ бр. 25/2019), члана 24. став 1. Одлуке о Буџету Општине Ковин за 2021. годину, („Сл.
лист Општине Ковин“, бр. 24/20) и Закључка о финансирању рада установа и јавних служби из Буџета
Општине Ковин у 2021. години, бр. 022-26/2019-I од 18.12.2020. године, закључен је Уговор о
обезбеђивању средстава из Буџета Општине Ковин за 2021. годину, број 40-14/2021-II, између
• Општине Ковин из Ковина и
• Дома здравља Ковин из Ковина.
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Предмет овог уговора је регулисање међусобних односа уговорених страна у коришћењу
средстава, обезбеђених за реализацију мера за спровођење здравствене заштите од интереса за грађане
на територији општине, а у циљу унапређења друштвене бриге за здравље становништва. Анексом II
Уговора о обезбеђивању средстава из Буџета Општине Ковин за 2021. годину, број 40-14/2021-II
Општина Ковин се обавезује да ће на име финансирања мера за обезбеђивање и спровођење
здравствене заштите од интереса грађана, Дому здравља Ковин обезбедити средства у укупном износу
од 19.854.492,00 динара и иста се усмеравају за финансирање:
I Програмска активност – Функционисање установа примарне здравствене заштите у износу
од 14.980.356,00 динара за:
1. Плате, додаци и накнаде зарада запослених у износу од ………………...............4.588.941,00
2. Социјални доприноси на терет послодавца у износу од……..………...…………...881.059,00
3. Накнаде у натури – поклони за децу запослених у износу од……………………...180.000,00
4. Стални трошкови (осигурање имовине) у износу од…………………….….……....900.000,00
5. Услуге по уговору о ПП пословима…..…………………………………………….7.150.000,00
6. Материјал........................................................................................................................280.356,00
7. Стални трошкови (енергенти, комуналне услуге и услуге комуникација).............1.000.000,00
II Програмска активност – Мртвозорство у износу од 550.000,00
1. Плате, додаци и накнаде зарада запослених у износу од...........................................471,496,00
2. Социјални доприноси на терет послодавца у износу од..............................................78.504,00
III Пројекат– Опрема за саобраћај у износу од 699.900,00
1. Машине и опрема...................................………………................................................699.900,00
IV Пројекат – Набавка медицинске и лабораторијске опреме у износу од 2.925.276,00
1. Машине и опрема………...................……………………………..………….…......2.925.276,00
V Пројекат – Уградна опрема и опрема за домаћинство и угоститељство у износу од 698.960,00
1. Машине и опрема...........................................................................................................698.960,00
_______________
СВЕУКУПНО:
19.854.492,00
Дом здравља Ковин, као индиректни корисник буџетских средстава се обавезује да средства
користи наменски, у складу са Финансијским планом Дома здравља Ковин за 2021. годину.
Б)

Реализација срестава из Буџета општине Ковин за 2021.годину
Сходно одредбама уговора, у наставку дајемо табеларни приказ одобрених и утрошених
апропријација из Буџета Општине Ковин за 2021. годину:
Ш Шифра
Назив
иф програ програма/програмск
ра
мске
е
пр активн активности/пројекта
огр ости/
ам пројект
а
а
12
1801Функционисање
00001
установа
примарне
здравствене
заштите
Брига за здравље
1801-0001 становникакадровска
обезбеђеност

Усвојен буџет
за 2021.

Текући буџет
за 2021.

Извршење у
2021. години

%
изврше
ња у
односу
на
текући
буџет

13.184.000,00

15.228.952,43

15.043.000,89

98,78

5.254.000,00

5.470.000,00

5.417.666,94

99,05
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Накнада у натури1801-0001 Новогодишњи
поклони за децу
Стални трошкови
1801-0001 - Oсигурање
објеката и опреме
Услуге по
1801-0001 Уговорима о ППП
Стални трошковитрошкови
енергената и
1801-0001 трошкови услуга
комуникацијаАпотеке
Mатеријалтекстил (радна
униформа,
1801-0001 шаршафи и
компресе)
Материјалзаштитна лична
опрема,
1801-0001 санитетски
материјал и
дезинфекциона
средства
1801-0002 Мртвозорство
Машине и
1801-П-3 опрема-Опрема за
саобраћај
Машине и
1801-П-4 опрема-Набавка
медицинске и
лабораторијске
опреме
Уградна опрема и
опрема за
1801-П-5 домаћинство и
угоститељство
УКУПНО:

180.000,00

180.000,00

180.000,00

100,00

750.000,00

900.000,00

900.000,00

100,00

6.000.000,00

7.150.000,00

7.116.709,79

100,00

1.000.000,00

1.000.000,00

899.671,73

89,97

0,00

280.356,00

280.356,00

100,00

248.596,43

248.596,43

100,00

500.000,00

550.000,00

497.551,28

90,47

0,00

699.900,00

699.900,00

100,00

0,00

2.925.276,00

2.917.506,00

99,74

0,00

698.960,00

698.960,00

100,00

13.684.000,00

20.103.088,43

19.856.918,17

98,78

Табела број 3: Преглед уговорених и реализованих апропријација из Буџета општине Ковин
у 2022. години
Сходно датом приказу, закључујемо да је Дом здравља Ковин реализовао укупно уговорена
средства у 2021. години 98,78%. У току 2021. године из Буџета општине Ковин трансферисано је Дому
здравља Ковин укупно 19.856.918,17 динара што је наменски и утрошено у посматраном обрачунском
периоду. Дефинисано извршење се односи на уговорене апропријације, при чему је појединачни
проценат извршења у задовољавајућим величинама.
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Извештај о извршењу буџета за 2021. годину
Извештај о извршењу буџета прати промене текућих прихода и примања од продаје
нефинансијске имовине и текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине.
У току пословне 2021. године, настали су приходи и примања, по извору средстава, како следи:
1. Буџет општине Ковин.....................................................................................................19.856.918,00
2. Републички фонд за здравствено осигурање…..........................................................326.972.644,00
3. Аутономна покрајина........................................................................................................4.274.017,00
4. Министарство здравља .......................................................................................................227.520,00
5. Остали извори средстава..................................................................................................9.650.248,00
________________
Укупно прихода и примања:
360.981.347,00
У току пословне 2021. године, настали су расходи и одливи, по извору средстава како следи:
1. Буџет општине Ковин....................................................................................................19.856.918,00
1. Расходи за запослене……………………………………………………..6.095.218,00
- Плате, додаци и накнаде запослених…………….4.971.176,00
- Социјални доприноси на терет послодавца…….....944.042,00
- Накнаде у натури…………………………………....180.000,00
2. Стални трошкови…………………………………………………………..1.799.672,00
- Трошкови осигурања………………………………..900.000,00
- Услуге комуникација....................................................75.578,00
- Енергетске услуге........................................................824.094,00
3. Стручне услуге…………………………………………………………......7.116.710,00
- Уговори о ПП пословима.........................................7.116.710,00
4. Материјал…………………………………………………………….…........528.952,00
- Административни.........................................................280.356,00
- Медицински и лабораторијски………………...…….248.596,00
5. Машине и опрема……………………………………………………..…...4.316.366,00
- Опрема за саобраћај.......................................................699.900,00
- Административна опрема..............................................698.960,00
- Медицинска и лабораторијска опрема......................2.917.506,00
2. Републички фонд за здравсвено осигурање...............................................................326.935.264,00
- Расходи за запослене.............................................292.375.582,00
- Коришћење услуга и роба........................................34.559.682,00
4. Остали извори средстава...................................................................................................9.459.362,00
- Расходи за запослене ................................................2.433.681,00
- Коришћење услуга и роба.........................................6.563.756,00
- Отплате домаћих камата..............................................163.753,00
- Остали расх.(порези, новчане казне и пенали)..........142.271,00
- Машине и опрема………………………………..........155.901,00
_______________
Укупно расхода и издатака:
360.753.081,00
6.4.

6.5.

Остварени приходи и примања и расходи и издаци у 2021. години-утврђивање разлике

Пренета средства од стране РФЗО-а у 2021. години износе 326.972.644,00 динара те иста
учествују у укупном приходу и приливу са 90,57%. Укупно извршен трансфер средстава од стране
Буџета општине Ковин у току 2021. године износи 19.856.918,00 динара, што чини 5,50% од висине
укупних прихода и примања. Остварени приходи и приливи од стране Аутономне покрајине Војводине
у износу од 4.274.017,00 динара учествују у укупном приходу и приливу установе у 2021. години са
1,19%. Пренета средства из буџета Министарства здравља износе 227.520,00 динара што реално
учествује у укупном приходу и приливу са 0,07%. Остали извори средства у висини од 9.650.248,00
динара учествују у укупно оствареним приходима и приливима са 2,67%.
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1. Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине…………….…360.981.347,00
- Буџет Општине Ковин………………………..….19.856.918,00
- Републички фонд за здравствено осигурање….326.972.644,00
- Аутономна покрајина...............................................4.274.017,00
- Министарство здравља...............................................227.520,00
- Остали извори средстава………………………….9.650.248,00
2. Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину……………………….…..360.753.081,00
- Буџет Општине Ковин…………………………....19.856.918,00
- Републички фонд за здравствено осигурање…..326.935.264,00
- Аутономна покрајина...............................................4.274.017,00
- Министарство здравља................................................227.520,00
- Остали извори средстава……………………...…...9.459.362,00
3. Вишак новчаних прилива-суфицит……………………………………….…....…..228.266,00
Створене обавезе из пословања
Преласком на буџетско рачуноводство 2003. године, целокупан износ до тада створених
обавеза терети пословање дома здравља у наредним годинама као „стари дуг“. Наиме, Републички
фонд за здравствено осигурање, почев од 2003. године установи преноси уговорена наменска средства
за посматрану календарску годину, док се „стари дугови“, затечени на дан 01.01.2003. године (почетно
стање) не измирују. Део „старог дуга“ је преузет од стране Владе РС путем пројекта Јавног дуга, део
је плаћен из средстава Буџета општине Ковин а део је измирен из сопствених средстава установе. У
годинама које су уследиле установа се трудила да максимално смањује висину обавеза насталу пре
увођења буџетског рачуноводства али су у међувремену настајала отежања у пословању
(рационализација броја запослених у стоматологији, дефицит у пословању апотеке...) тако да се
рационалном политиком избегла блокада текућег тачуна до данашњих дана. У табели која следи
приказана је висина обавеза, по врсти обавеза, Дома здравља Ковин на дан 31.12. почев од 2016. године
и закључно са 2021. годином:
6.6.

Р/
б
р.
1

1.
2.
3.

4.

5.

Опис

Дуг на дан
31.12.2016.

Дуг на дан
31.12.2017.

Дуг на дан
31.12.2018.

2

4

5

6

Ампулирани
лекови
Санитетски
материјал
Лабораториј
ски
материјал
Директни и
индиректни
трошкови
Укупно:

Дуг на дан
31.12.2019.
7

Дуг на дан
31.12.2020.

Дуг на дан
31.12.2021.

8

2.227.340,14

1.515.815,15

994.054,03

808.757,66

944.798,84

1.956.371,76

2.739.142,22

2.445.912,12

2.212.864,41

1.879.277,54

1.253.231,51

318.251,80

2.311.161,29

1.252.408,31

1.049.814,54

1.666.654,76

1.933.611,78

1.809.659,34

9.500.544,16

8.717.030,28

7.456.357,48

8.375.105,68

9.738.058,27

10.185.972,70

16.778.187,81

13.931.165,86

11.713.090,46

12.872.800,22

13.602.743,38

14.394.208,04

Табела број 4: Компаративни преглед дуговања по врсти (без обавеза апотеке)
На основу изнетих података, закључујемо да на дан 31.12.2021. године, дуговање Дома здравља
Ковин износи 14.394.208,04 динара. Напомињемо да је у 2020. години, Општина Ковин као солидарни
дужник, измирила у потпуности дуг Дома здравља Ковин на име потраживања повериоца за робу
апотеке у висини од 41.689.074,05 динара чиме је омогућила несметано пословање установе. У односу
на претходне године, у 2021. години се уочава благи раст обавеза према добављачима услед значајније
набавке директног и индиректног материјала изазваног актуелном епидемиолошком ситуацијом.
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Извршење Финансијског плана Дома здравља Ковин у 2021. години
У прегледу који следи дат је приказ планских величина прихода и прилива као и расхода и
одлива посматран у односу на реализоване вредности на дан 31.12.2021. године:
7.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА

(У динарима)
ИЗВРШЕЊЕ
2021

ПЛАН 2021
Број
конта

1

Приходи и примања из буџета

Опис

2

Укупно
(од 5 до 10)

Из
до
на
циј
аи
по
мо
ћи

Из
осталих
извора

Укупно

%
изврше
ња

8

9

10

11

Републ
ике

Аутоном
не
покрајин
е

Општине /
града

РФЗО

3

4

5

6

7

373.200.132

227.520

4.274.017

20.103.088

334.538.894

14.056.613

360.981.344

96,73

373.200.132

227.520

4.274.017

20.103.088

334.538.894

14.056.613

360.981.344

96,73

14.056.613

14.056.613

9.650.247

68,65

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

700000

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

740000

ДРУГИ ПРИХОДИ

742000

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ
ДОБАРА И УСЛУГА

11.800.000

11.800.000

7.835.497

66,40

742100

Приходи од продаје добара и
услуга или закупа од стране
тржишних организација

11.800.000

11.800.000

7.835.497

66,40

Приходи од продаје услугапримарна

8.800.000

8.800.000

5.839.777

66,36

Приходи од продаје услугастоматологија

3.000.000

3.000.000

1.995.720

66,52

2.256.613

2.256.613

1.814.750

80,42

2.256.613

2.256.613

1.814.750

80,42

2.256.613

2.256.613

1.814.750

80,42

326.972.644

97,74

744000

Приходи од продаје услуга-сви
остали приходи од прод.
услуга
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ
ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ
ЛИЦА

744100

Текући добровољни трансфери од
физичких и правних лица

745000

МЕШОВИТИ И
НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

745100

Мешовити и неодређени приходи
Мешовити и неодређени
приходи

770000

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ
ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

771000

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ
ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

771100

Меморандумске ставке за
рефундацију расхода
Боловање преко 30 дана и
породиљско одсуство

780000

ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
НА ИСТОМ НИВОУ

334.538.894

334.538.894
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781000

ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
НА ИСТОМ НИВОУ

781100

Трансфери између буџетских
корисника на истом нивоу

334.538.894

334.538.894

326.972.644

97,74

334.538.894

334.538.894

326.972.644

97,74

Приходи по основу Уговора
са РФЗО - Примарна ЗЗ

305.980.449

305.980.449

299.290.568

97,81

Приходи по основу Уговора
са РФЗО 2021 - Примарна ЗЗ

305.980.449

305.980.449

299.290.568

97,81

298.303.080

298.303.080

293.617.409

98,43

3.571.000

3.571.000

2.211.700

61,94

666.358

666.358

666.358

100,00

2.288.033

2.288.033

1.643.123

71,81

Солидарна помоћ (По
Закључку Владе-Боловање
10%)

254.839

254.839

254.839

100,00

Санитетски материјал-дуг из
ранијих година

897.139

897.139

897.139

100,00

Приходи по основу Уговора
са РФЗО - Стоматолошка ЗЗ

28.558.445

28.558.445

27.682.076

96,93

Приходи по основу Уговора
са РФЗО 2021Стоматолошка ЗЗ

28.558.445

28.558.445

27.682.076

96,93

26.780.000

26.780.000

25.930.515

96,83

436.000

436.000

409.116

93,83

892.688

892.688

892.688

100,00

449.757

449.757

449.757

100,00

Осигурана лица
Партиципација
Отпремнине за одлазак у
пензију
Јубиларне награде
Jеднократна новчана помоћ
(10.000)

Приходи остварени по
основу Уговора са РФЗО
2020-Плата

Осигурана лица
Партиципација
Отпремнине за одлазак у
пензију
Јубиларне награде
Jеднократна новчана помоћ
(10.000)
Приходи остварени по
основу Уговора са РФЗО
2020-Плата Зубна
790000

791000

791100

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
24.604.625

227.520

4.274.017

20.103.088

24.358.453

99,00

24.604.625

227.520

4.274.017

20.103.088

24.358.453

99,00

24.604.625

227.520

4.274.017

20.103.088

24.358.453

99,00

280.356

280.356

280.356

100,00

523.960

523.960

523.960

100,00

175.000

175.000

175.000

100,00

2.415.000

2.415.000

2.407.230

99,68

510.276

510.276

510.276

100,00

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
Приходи из буџета
Општина - текстил
Општина - капитално
одржавање-санација крова у
Гају
Општина - Опрема за
домаћинство и угоститељство
Општина - Канцеларијска
опрема
Општина - Уградна опрема
(климе)
Општина - Рачунарска опрема
Општина - Медицинска опрема
(УЗ и концен. Кисеоника и
Аутоматски коагулометар)
Општина - Медицинска опрема
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Општина - Набавка возила за
саобраћај

699.900

699.900

699.900

100,00

Општина - пакетићи за децу
запослених

180.000

180.000

180.000

100,00

Општина - Уговори о ППП и
допунски рад

7.150.000

7.150.000

7.116.708

99,53

Општина - зараде запослених
(неуговорени, мртвозорство )

6.020.000

6.020.000

5.915.218

98,26

900.000

900.000

900.000

100,00

Општина - осигурање
Општина-санитетски
материјал и ампулирани
лекови - ТБР (текућа буџетска
резерва)
Општина - Сразмерни део
трошка дома здравља који
терети простор апотеке Рачуни Апотеке

248.596

248.596

248.596

100,00

1.000.000

1.000.000

899.672

89,97

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉАОдржавање мерних и
контролних инструмената

227.520

227.520

100,00

4.274.017

100,00

360.981.344

96,73

ПОКРАЈИНА - Медицинска
опрема-стерилизатори
800000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

810000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

812000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ

812100

Примања од продаје покретне
имовине

227.520

4.274.017

4.274.017

Примања од продаје покретне
имовине
900000

ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

920000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
УКУПНИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
373.200.132

227.520

4.274.017

20.103.088

334.538.894

14.056.613

(У динарима)
ИЗВРШЕЊЕ
2021

ПЛАН 2021
Број
конта

1

400000

410000

411000

Расходи и издаци на терет буџета

Опис

2
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

Укупно
(од 5 до 10)

Републ
ике

Аутоном
не
покрајин
е

Општине /
града

РФЗО

3

4

5

6

7

373.200.132

227.520

4.274.017

364.424.779

227.520

Из
до
на
циј
аи
по
мо
ћи

Из
осталих
извора

Укупно

%
изврше
ња

8

9

10

11

20.103.088

334.538.894

14.056.613

357.090.450

95,68

15.778.952

334.538.894

13.879.413

348.364.746

95,59

304.199.270

6.200.000

294.322.755

3.676.515

296.307.088

97,41

289.279.080

6.020.000

280.359.080

2.900.000

286.835.873

99,16

246.568.358

5.060.437

239.021.851

2.486.070

244.455.404

99,14

ТЕКУЋИ РАСХОДИ
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ
( ЗАРАДЕ БРУТО 2 )
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И
НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)
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411100

Плате, додаци и накнаде
запослених

246.568.358

5.060.437

239.021.851

2.486.070

244.455.404

99,14

225.742.811

5.060.437

218.813.535

1.868.839

224.353.196

99,38

20.208.316

617.231

20.102.208

96,53

Плата-ДЗ Примарна
Плата-Стоматологија
20.825.547
412000

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ
НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

412100

Допринос за пензијско и
инвалидско осигурање

42.710.722

959.563

41.337.229

413.930

42.380.469

99,23

30.012.452

698.950

29.027.604

285.898

29.789.563

99,26

28.355.362

581.950

27.487.514

285.898

28.115.616

99,15

1.657.090

117.000

1.540.090

1.673.947

101,02

12.698.270

260.613

12.309.625

12.590.906

99,15

180.000

180.000

180.000

100,00

180.000

180.000

180.000

100,00

180.000

180.000

180.000

100,00

Доприноси за ПИО
Допринос за ПИО за рад са
увећаним трајањем
412200

Допринос за здравствено
осигурање

412300

Допринос за незапосленост

413000

НАКНАДЕ У НАТУРИ

413100

128.032

Накнаде у натури
Поклони за децу запослених

414000

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА
ЗАПОСЛЕНИМА

414100

Исплата накнада за време
одсуствовања с посла на терет
фондова

2.360.400

1.813.885

546.515

0,00

2.030.000

1.559.046

470.954

2.013.393

99,18

2.030.000

1.559.046

470.954

2.013.393

99,18

330.400

254.839

75.561

327.654

99,17

40.400

40.399

100,00

Боловање преко 30 дана
414300

Отпремнине и помоћи
Отпремнина приликом одласка
у пензију

414400

415000

415100

Помоћ запосленом у случају
смрти зап. или члана уже
пород.
Помоћ у медицинском лечењу
запосленог или чланова уже
породице и друге помоћи
запосленом
Помоћ у медицинском лечењу
запосленог или чланова уже
породице и друге помоћи
запосленом
Остале помоћи запосленим
радницима
(боловање 10%;
једнократна помоћ 10.000)
НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ

40.400

290.000

254.839

35.161

287.255

99,05

9.462.000

9.412.000

50.000

9.291.215

98,20

9.462.000

9.412.000

50.000

9.291.215

98,20

7.595.000

7.545.000

50.000

7.540.090

99,28

1.867.000

1.867.000

1.751.125

93,79

2.917.790

2.737.790

180.000

2.917.790

2.737.790

180.000

Накнаде трошкова за запослене
Путни трошак - ДЗ Примарна
Путни трошак - Стоматологија

416000

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И
ОСТАЛИ ПОСЕБНИ
РАСХОДИ

416100

Награде запосленима и остали
посебни расходи
Јубиларне награде - ДЗ
Примарна

0,00
2.262.594

77,54

2.288.033

2.288.033

1.643.123

71,81

Јубиларне награде Стоматологија

449.757

449.757

449.757

100,00

Накнаде члановима управног и
надзорног одбора

180.000

169.714

94,29

180.000
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420000

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И
РОБА

421000

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

421100

Трошкови платног промета и
банкарских услуга

59.900.509

9.578.952

40.216.139

9.877.898

51.785.136

86,45

1.900.000

15.325.850

1.434.000

16.124.567

86,41

500.000

400.000

100.000

488.445

97,69

500.000

400.000

100.000

488.445

97,69

18.659.850

227.520

Трошкови платног промета
Трошкови банкарских услуга
421200

Енергетске услуге
13.021.000

924.000

11.997.000

100.000

11.063.443

84,97

4.635.000

360.000

4.200.000

75.000

3.798.932

81,96

4.103.000

381.000

3.697.000

25.000

3.165.447

77,15

4.283.000

183.000

4.100.000

4.099.064

95,71

Електрична енергија
Природни гас
Угаљ
Дрва
Лож уље
Централно грејање
421300

Комуналне услуге
1.850.000

1.800.000

50.000

1.482.175

80,12

Услуге водовода и
канализације-канализација

251.000

241.000

10.000

204.133

81,33

Услуге водовода и
канализације-вода

429.000

419.000

10.000

356.304

83,05

10.000

0

0,00

Дератизација
10.000
Димњачарске услуге
Услуге заштите имовине
Одвоз отпада-смеће
Одвоз отпада-медицински
отпад
421400

565.000

555.000

10.000

391.866

69,36

595.000

585.000

10.000

529.872

89,05

Услуге комуникација
2.288.850

76.000

1.128.850

1.084.000

2.157.370

94,26

290.000

57.500

225.000

7.500

239.038

82,43

66.000

10.000

66.000

86,84

657.850

1.046.500

1.667.049

96,76

180.000

20.000

185.283

92,64

100.000

933.134

93,31

Телефон, телефакс
Интернет
76.000
Услуге мобилног телефона
1.722.850

18.500

Остале услуге комуникације
Пошта
200.000
Услуге доставе
421500

Трошкови осигурања
1.000.000

900.000

95.000

95.000

95.000

100,00

500.000

500.000

500.000

100,00

305.000

305.000

305.000

100,00

Осигурање зграда
Осигурање возила
Осигурање опреме
Осигурање остале дугорочне
имовине
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Осигурање запослених у
случају несреће на раду
421600

100.000

100.000

33.134

33,13

1.200.000

1.200.000

1.052.082

87,67

1.200.000

1.200.000

1.052.082

87,67

740.000

740.000

611.909

82,69

440.000

440.000

429.043

97,51

20.000

20.000

11.130

55,65

2.397.150

1.485.850

10.353.453

93,84

2.038.000

1.978.000

60.000

2.008.000

98,53

1.920.000

1.860.000

60.000

1.890.000

98,44

118.000

118.000

118.000

100,00

635.000

35.000

600.000

293.876

46,28

335.000

35.000

300.000

35.000

10,45

200.000

200.000

159.007

79,50

100.000

100.000

99.869

99,87

384.150

575.850

8.037.609

99,11

300.000

100.000

200.000

300.000

100,00

630.000

284.150

345.850

620.899

98,56

Закуп имовине и опреме
Закуп осталог простора

421900

Остали трошкови
Остали непоменути трошкови

422000

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

422100

Трошкови службених путовања у
земљи
Трошкови дневница
Трошкови превоза
Трошкови смештаја
Накнада за употребу
сопственог возила
Остали трошкови за службена
путовања

422900

Остали трошкови транспорта
Остали трошкови транспорта

423000

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
11.033.000

423200

7.150.000

Компјутерске услуге
Услуге за израду софтвера
Услуге за одржавање
софтвера
Услуге одржавања рачунара
Остале компијутерске услуге

423300

Услуге образовања и
усавршавања запослених
Услуге образовања и
усавршавања запослених
Котизација за семинаре
Чланарине

423400

Услуге информисања
Услуге рекламе и пропаганде
Објављивање тендера и
информативних огласа
Медијске услуге радија и
телевизије

423500

Стручне услуге
8.110.000

7.150.000

Правно заступање
Накнаде члановима управних,
надзорних одбора и комисија
Уговор о делу
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Уговорои о ППП
6.350.000

6.350.000

6.322.685

99,57

800.000

800.000

794.025

99,25

Допунски рад
Стручни надзор
423600

Услуге за домаћинство и
угоститељство

30.000

30.000

0

0,00

50.000

50.000

2.675

5,35

50.000

50.000

2.675

5,35

100.000

100.000

11.293

11,29

100.000

100.000

11.293

11,29

100.000

100.000

0,00

100.000

100.000

0,00

Угоститељске услуге
423700

Репрезентација
Репрезентација
Поклони

423900

Остале опште услуге
Остале опште услуге-занатске
услуге
Остале опште услугефотографске услуге услуге
Остале опште услуге

424000

424300

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ
УСЛУГЕ

612.000

152.000

460.000

505.147

82,54

412.000

152.000

260.000

329.000

79,85

412.000

152.000

260.000

329.000

79,85

200.000

200.000

176.147

88,07

200.000

200.000

176.147

88,07

2.475.000

1.249.000

3.080.517

77,96

1.090.000

930.000

160.000

828.950

76,05

756.000

652.000

104.000

518.710

68,61

30.000

10.000

20.000

2.085

6,95

60.000

30.000

30.000

60.000

100,00

204.000

198.000

6.000

119.210

58,44

80.000

64.000

16.000

71.601

89,50

2.000

1.042

52,10

177.621

71,05

Медицинске услуге
Услуге јавног здравстваинспекција и анализа
Остале медицинске услугеВинча

424600

Услуге очувања животне средине,
науке и геодетске услуге
Услуге очувања животне
средине

424900

Остале специјализоване услуге
Остале спец. услуге (Акт о
процени ризика и План
заштите, технички пријем...)

425000

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И
ОДРЖАВАЊЕ

425100

Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката
Текуће поправке и одржавање
зграда - материјал

3.951.520

227.520

Зидарски радови - материјал
Столарски радови - материјал
(Тех. Мат. П-1)
Молерски радови - материјал
Радови на крову - материјал
Радови на водоводу и
канализацији - материјал (Тех.
Мат. П-2)
Централно грејање - материјал
2.000
Електричне инсталације материјал (Тех. Мат. П-3)

250.000

250.000

Радови на комуникационим
инсталацијама - материјал
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Остали материјал за
одржавање зграда - материјал

130.000

100.000

30.000

87.151

67,04

Текуће поправке и одржавање
зграда - услуге

334.000

278.000

56.000

310.240

92,89

120.000

116.000

4.000

116.000

96,67

Зидарски радови - услуге
Столарски радови - услуге
Молерски радови - услуге
Радови на крову - услуге
10.000

10.000

0,00

Радови на водоводу и
канализацији - услуге
Централно грејање - услуге
Електричне инсталације услуге

161.000

152.000

10.000

10.000

9.000

184.240

114,43

10.000

100,00

Радови на комуникационим
инсталацијама - услуге
Остале услуге за одржавање
зграда - услуге
425200

Текуће поправке и одржавање
опреме
Текуће поправке и одржавање
опреме - материјал
Резервни делови за возила механичке поправке

33.000
2.861.520

33.000
227.520

0,00

1.545.000

1.089.000

2.251.567

78,68

713.000

320.000

393.000

171.580

24,06

120.000

100.000

20.000

101.327

84,44

3.000

2.670

89,00

1.919

19,19

Резервни делови за возила електронске поправке
Резервни делови за возила лимарски радови
Резервни делови за возила остали материјал за поправке
возила

3.000

Одржавање админис. опремеРезервни делови за намештај

10.000

10.000

230.000

25.000

205.000

4.296

1,87

120.000

55.000

65.000

18.000

15,00

180.000

100.000

80.000

43.368

24,09

50.000

30.000

20.000

1.225.000

696.000

2.079.987

96,81

621.000

1.144.549

112,10

35.000

70,00

Одржавање адм. опремеРезервни делови за рачунаре
и фискалне касе
Одржавање адм. опремеРезервни делови за
комуникац. опрему
Одржавање админис. опремеРезервни дел. за ел. и фот.оп.
Одржавање админис. опремеРезервни делови за опрему за
домаћ.
Одржавање админис. опремеРезервни делови за
биротехничку опр.
Резервни делови за уградну
опр.(климе)
Одржавање адм. опреме Резервни делови за осталу
адм.опрему
Текуће поправке опреме Резервни делови за
медицинске апарате
Текуће поправке опреме Резервни делови за лабор.
опрему
Текуће поправке опремеРезервни делови за мерне и
контр. инст.
Текуће поправке и одржавање
опреме - услуге

2.148.520

Сервис возила-Механичке
поправке возила - услуге

1.021.000

400.000

50.000

50.000

Сервис возила-Електронске
поправке возила - услуге

227.520

0,00
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Сервис возила-Лимарски
радови на возилима - услуге

20.000

Сервис возила-Остале
поправке и одрж. опреме за
саобраћај-услуге

30.000

30.000

Одржавање администр.
опреме - намештај - услуге

20.000

20.000

Одржавање администр.
опреме - рачунарска опрема услуге
Одржавање администр.
опреме - опрема за
комуникацију - услуге
Одржавање администр.
опреме - електр. и
фотогр.опрема - услуге
Одржавање администр.
опреме - опрема за
домаћинство - услуге
Одржавање администр.
опреме - биротехничка опрема
- услуге
Одржавање администр.
опреме - уградна опрема услуге
Одржавање администр.
опреме - остала админис.
опрема - услуге

426100

255.000

0,00

255.000

10.000

24.000

15.000

274.602

65.000

Сервис медицинске опреме услуге
Сервис лабораторијске
опреме - услуге

107,69

0,00

13.500

45,00

65.000

61.900

95,23

200.000

200.000

133.054

66,53

150.000

150.000

107.862

71,91

30.000

245.980

95,52

40.000

39.540

98,85

257.520

227.520

40.000

15.000

80,00
0,00

10.000

30.000

Одржавање мерних и
контролних инструмената услуге
Сервис опреме за јавну
безбедност (ПП апарати) услуге
426000

20.000

МАТЕРИЈАЛ
24.444.139

528.952

19.866.139

4.049.048

20.669.370

84,56

1.351.000

280.356

900.000

170.644

1.147.858

84,96

900.000

100.000

814.510

81,45

19.644

292.318

97,44

51.000

51.000

41.030

80,45

380.000

380.000

276.001

72,63

380.000

380.000

276.001

72,63

Административни материјал
Канцеларијски материјал
1.000.000
Радна униформа и текстил
300.000

280.356

Заштитна опрема
Цвеће и зеленило
426300

Материјал за образовање и
усавршавање запослених
Стручна литература за
редовне потребе запослених
Стручна литература за
образовање запослених

426400

Материјали за саобраћај
7.044.000

5.015.000

2.029.000

6.455.764

91,65

6.904.000

4.900.000

2.004.000

6.342.259

91,86

50.000

25.000

25.000

24.215

48,43

90.000

90.000

89.290

99,21

130.000

72.000

58.000

130.000

72.000

58.000

71.292

54,84

Бензин
Уље и мазива и антифриз
Остали материјал за превозна
средства (и гуме)
426500

Материјали за очување животне
средине и науку
Остали мат. за очување
животне средине- медицински
отпад-жуте к.

426700

Медицински и лабораторијски
материјали

0,00

14.849.139

248.596

13.489.139

1.111.404

12.475.169

84,01

5.460.000

231.964

5.100.000

128.036

5.454.669

99,90

Лекови у ЗУ - Ампуле
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Лекови у ЗУ - Ампуле по
Коначном обрачуну 2021
Лекови са Листе лекова лекови на рецепт
Лабораторијски материјал
4.961.000
Санитетски и потрошни
материјал
Санитетски и потрошни
материјал (дуг из ранијих год.)

2.300.000

16.632

4.461.000

500.000

4.908.390

98,94

1.900.000

383.368

1.530.426

66,54

897.139

897.139

1.213.000

1.113.000

18.000

0,00

Рентген материјал
Материјал за стоматологију зубни материјал

100.000

564.462

46,53

18.000

17.222

95,68

18.000

18.000

17.222

95,68

450.000

300.000

150.000

168.129

37,36

213.930

181.930

32.000

71.234

33,30

Материјал за стоматологију ампулирани лекови
Материјал за стоматологију остали санитетски материјал
Oстали медицински
материјал
Остали медицински материјал
426800

Материјали за одржавање
хигијене и угоститељство
Хемијска средства за чишћење
Инвентар за одржавање
хигијене

426900

103.750

58.325

45.425

Остали материјал за одрж.
хигијене

0,00

82.320

59.745

22.575

50.246

61,04

Материјал за угоститељствохрана и пиће

50.000

50.000

46.649

93,30

Материјали за посебне намене
Потрошни материјал (кесе,
батерије, кључеви, печати..)

240.000

90.000

150.000

146.449

61,02

140.000

90.000

50.000

52.217

37,30

100.000

100.000

94.232

94,23

85.000

85.000

83.556

98,30

15.000

15.000

10.676

71,17

170.000

170.000

127.312

74,89

170.000

170.000

127.312

74,89

Резервни делови
Алат и инвентар
Aлат и инвентар - медицински
Aлат и инвентар немедицински
Со за путеве
Остали материјал за посебне
намене
430000

АМОРТИЗАЦИЈА И
УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА
РАД

431000

АМОРТИЗАЦИЈА
НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ

431100

Амортизација зграда и
грађевинскиx објеката
Амортизација зграда и
грађевинских објеката

431200

Амортизација опреме
Амортизација опреме

440000

ОТПЛАТА КАМАТА И
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ
ЗАДУЖИВАЊА

441000

ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ
КАМАТА
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441500

Отплата камата осталим домаћим
кредиторима
Отплата камата осталим
домаћим кредиторима

480000

ОСТАЛИ РАСХОДИ

482000

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ
И КАЗНЕ

482100

170.000

170.000

127.312

74,89

170.000

170.000

127.312

74,89

155.000

155.000

145.210

93,68

155.000

155.000

145.210

93,68

100.000

100.000

93.483

93,48

100.000

100.000

93.483

93,48

55.000

55.000

51.727

94,05

55.000

55.000

51.727

94,05

Остали порези
Регистрација возила
Остали порези

482200

Обавезне таксе
Републичке таксе
Општинске таксе
Судске таксе

482300

Новчане казне и пенали
Новчане казне и пенали
(умањење од РФЗО-а)

483000

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ
ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

483100

Новчане казне и пенали по
решењу судова
Новчане казне и пенали по
решењу судова

500000

ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ

510000

ОСНОВНА СРЕДСТВА

511000

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

511100

Куповина зграда и објеката

511200

Изградња зграда и објеката

8.775.353

4.274.017

4.324.136

177.200

8.725.704

99,43

8.775.353

4.274.017

4.324.136

177.200

8.725.704

99,43

8.775.353

4.274.017

4.324.136

177.200

8.725.704

99,43

Изградња зграда и објекатадомови здравља
511300

Капитално одржавање зграда и
објеката
Капитално одржавање
болница, домова здравља

511400

Пројектно планирање
Идејни пројекат
Пројектна документација

512000

512100

МАШИНЕ И ОПРЕМА
Опрема за саобраћај
699.900

699.900

699.900

100,00

699.900

699.900

699.900

100,00

Аутомобили
Комби-санитетско возило
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Мотоцикли
512200

Административна опрема
876.160

698.960

177.200

826.511

94,33

100.000

100.000

65.499

65,50

15.000

15.000

Канцеларијска опрема
Рачунарска опрема (рачунари,
штампачи…)

0,00

Комуникациона опрема
(снимање разговора и
телефони)
Уградна опрема (климе)
Опрема за домаћинство и
угоститељство
512500

Медицинска и лабораторијска
опрема

175.200

175.000

200

175.200

100,00

585.960

523.960

62.000

585.812

99,97

7.199.293

4.274.017

2.925.276

7.199.293

100,00

7.199.293

4.274.017

2.925.276

7.199.293

100,00

4.274.017

20.103.088

357.090.450

95,68

Медицинска опрема
512800

Опрема за јавну безбедност
Опрема за јавну безбедност

512900

Опрема за
производњу,моторну,непокретну
и немоторна опрема
Уграђена опрема
Уграђена опрема

520000

ЗАЛИХЕ

523000

ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ
ПРОДАЈУ

523100

Залихе робе за даљу продају
Негативна листа лекова и
остала роба

600000

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ
ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

610000

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
УКУПНИ РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ

373.200.132

227.520

334.538.894

14.056.613

ИЗВРШЕЊЕ
2021

ПЛАН 2021
Из буџета

Опис
Укупно

Републ
ике

Аутоном
не
покрајин
е

Општине /
града

РФЗО

Из
до
на
циј
аи
по
мо
ћи

Из
осталих
извора

Укупно

%
изврше
ња

УКУПНИ ПРИХОДИ И
ПРИЛИВИ

373.200.132

227.520

4.274.017

20.103.088

334.538.894

14.056.613

360.981.344

96,73

УКУПНИ РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ

373.200.132

227.520

4.274.017

20.103.088

334.538.894

14.056.613

357.090.450

95,68

Табела број 5: Извршење Финансијског плана Дома здравља Ковин у 2021. години
Сходно подацима закључујемо да је извршење планираних расхода и одлива реализовано у
висини од 95,68% у односу на задате планске величине. Од планираних 373.200.132,00 динара у току
2021. године реализовано је 360.981.344,00 динара или 96,73%.
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Нефинансијска имовина и стање обавеза и потраживања на дан 31.12.2021. године
Пoпис имoвинe, oбaвeзa и пoтрaживaњa je битaн пoступaк интeрнe кoнтрoлe, кojи здрaвствeнe
устaнoвe вршe нa крajу свaкe буџeтскe гoдинe, сa стaњeм нa дaн 31. дeцeмбрa тeкућe гoдинe рaди
утврђивaњa ствaрнoг стaњa имoвинe и oбaвeзa, утврђивaњa oдступaњa књигoвoдствeнoг oд ствaрнoг
стaњa и свoђeњa књигoвoдствeнoг нa ствaрнo стaњe утврђeнo пoписoм. Вршење пописа имовине код
корисника јавних средстава са стањем на дан 31. децембара, представља најобимнији посао који у
поступку припреме за састављање финансијских извештаја – Завршног рачуна, треба обавити.
8.

8.1. Стање обавеза на дан 31.12.2021. године
Пoписoм oбaвeзa кoje су прeдмeт гoдишњeг пoписa, у склaду сa Прaвилникoм o пoпису и
Кoнтним плaнoм зa буџeтски систeм, нa дaн 31.12.2021. гoдинe, утврђeнo je слeдeћe стaњe:
- Категорија 230000 – Обавезе за плате и додатке……………………...….…...12.918.729,75
- Категорија 24000 Oбавезе по основу oсталих расхода……..……….…............9.613.587,98
243411 Обавезе према РФЗО-у по Записнику…………….……9.613.587,98
- Категорија 250000 Oбавезе из пословања…………………………......….........14.394.208,04
Конто 252100 – Добављачи у земљи………………….….....….14.394.208,04
Укупна вредност обавеза која је пописом утврђена износи 36.926.525,77 динара, што је
идентично стању у књиговодственој евиденцији.
Стање потраживања на дан 31.12.2021. години

8.2.

Пописом потраживања која су предмет годишњег пописа, утврђено је следеће стање:
- Конто 122110 Потраживања од купаца у земљи…………...…….......127.400,00
- 122111-23 Предузећа и остали-Услуге Примарне ЗЗ…......36.900,00
- 122111-39 Физичка лица-Услуге Стоматолошке ЗЗ……....90.500,00
Пoтрaживaњa кoja су пoписoм утврђeнa са стањем на дан 31.12.2021. године изнoсe 127.400,00 динaрa,
штo je идeнтичнo и стaњу у књигoвoдствeнoj eвидeнциjи. Нaпoмињeмo дa кoд пoтрaживaњa прeмa
РФЗO-у зa стoмaтoлoшкe услугe и услугe примaрнe здрaвствeнe зaштитe, дoћи ће дo oдступaњa пo
oснoву Кoнaчнoг oбрaчунa нaшe здрaвствeнe устaнoвe сa РФЗO-oм. Спрoвoђeњe кoнaчнoг oбрaчунa
припaдajућe нaкнaдe сa дaвaoциoмa здрaвствeних услугa зa 2021. гoдину вршићe сe у склaду сa
инструкциjoм РФЗO-a нaкoн чeгa ћe кoнaчни oбрaчуни бити дoстaвљeни здрaвствeним устaнoвaмa. O
мoгућим измeнaмa пoтрaживaњa прeмa РФЗO-у пo oснoву кoнaчнoг oбрaчунa, oргaн упрaвљaњa ћe
бити упoзнaт приликoм првoг нaрeднoг зaсeдaњa.
Врeднoст набављених основних средстава у току 2021. године

8.3.

Укупнa вредност набављених oснoвних срeдстaвa- некретнина и опреме у току 2021. године
износи 18.716.651,30 динaрa. Износ у висини од 10.272.734,53 динара обезбеђен је из средстава Буџета
АП Војводине, из донација 4.000.000,00 динара, износ у висини од 4.316.366,00 динара из Буџета
општине Ковин и износ у висини од 127.550,77 динара из сопствених средстава Дома здравља Ковин.
У следећем приказу дат је преглед набављених основних средстава по изворима финансирања, и то:
Кoнтo

Опис

1

2

011211

Опрема за к.саобраћај –
санитетско возило Фиат

Вредност по изворима
Општина
Покрајина и
ДЗ Ковин
донације
3

4.783.333,33

4

5

Укупна вредност

6=3+4+5

4.783.333,33
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011221

011225

011251

011252

011251

Дукато - донација Пок.
секретариј. за здравство
Опрема за к.саобраћај –
санитетско возило Фиат
Панда - донација Пок.
секретариј. за здравство
Опрема за к.саобраћај –
путничко возило Форд
Фокус - половно
Канцеларијска опрема –
уградна опрема-климе
(5 ком.)
Канцеларијска опрема –
канц. столица (1 ком.)
Канцеларијска опрема –
трпезаријски сто и 4
столице
Канцеларијска опрема –
канц. столица (1 ком.)
Опрема за домаћинство
-машина за прање веша
(2 ком.) и машина за
сушење веша (2 ком.)
Опрема за домаћинство
-вертикални замрзивач
Медицинска опремастерилизатори (12 ком.)
Медицинска опремааутоклави (3 ком.)
Медицинска опрема –
ултразвук за дечији
диспанзер – донација
„Ветроелектране
Балкана“ доо
Медицинска опремаконц. кисеоника (2ком.)
Лабораторијска опрема
-лаборат. центрифуга
Лабораторијска опрема
-ролер мешалица
Лабораторијска опрема
-коагулометар
Медицинска опремаконц. кисеоника (3ком.)
Медицинска опремаултразвук
Укупно:

1.215.384,00

1.215.384,00

699.900,00

175.000,00

699.900,00

200,00

175.200,00

8.999,10

8.999,10

25.000,00

25.000,00

31.500,00

31.500,00

523.960,00

523.960,00

61.851,67

61.851,67

2.376.000,00

2.376.000,00

1.898.017,20

1.898.017,20

4.000.000,00

4.000.000,00

128.700,00

128.700,00

360.000,00

360.000,00

21.576,00

21.576,00

2.016.000,00

2.016.000,00

192.522,00

192.522,00

198.708,00

198.708,00

14.272.734,53
4.316.366,00 127.550,77
Табела број 6: Набављена основна средства у 2021. години

18.716.651,30
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Обрачун и књижење исправке вредности – амортизације основних средстава
Обрачун књиговодствене исправке вредности-амортизације нефинансијске имовине у сталним
средствима (некретнина и опреме) регулисано је члaном 14. стaв 1. тaчкa 3. Урeдбe o буџeтскoм
рaчунoвoдству. Корисници буџетских средстава, обрачунату амортизацију исказују на терет капитала,
односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад. Након извршеног обрачуна
амортизације, пoписoм нeфинсиjскe имoвинe у стaлним срeдствимa, утврђeнo je слeдeћe стaњe:
Сaдaшњa
Oтписaнa
врeднoст нa дaн
Кoнтo
Oпис
Нaбaвнa врeднoст
врeднoст из
31.12.2021.
рaниjих гoдинa
прe
aмoртизaциje
8.4.

1

011121
011211
011221
011222
011223
011224
011225
011251
011252
011292
011293

Грaђeвински oбjeкти
Oпрeмa зa сaoбрaћaj
Кaнцeлaриjскa oпр.
Рaчунaрскa oпрeмa
Кoмуникaциона опр.
Eлeктр. и фoт. Oпр.
Oпрeмa зa дoм. и уг.
Meдицинскa oпрeмa
Лaбoрaтoриjскa oпр.
Moтoрнa oпрeмa
Непокретна опрема-угр.
Укупнo:

Кoнтo

011121
011211
011221
011222
011223
011224
011225
011251
011252
011292
011293

Oпис

Грaђeвински oбjeкти
Oпрeмa зa сaoбрaћaj
Кaнцeлaриjскa oпр.
Рaчунaрскa oпрeмa
Кoмуникaциона oпр.
Eлeктр. и фoт. опреме
Oпрeмa зa дoаћ. и угос.
Meдицинскa oпрeмa
Лaбoрaтoриjскa oпр.
Moтoрнa oпрeмa
Непокретна опрема-угр.
Укупнo:

2

3=1-2

204.911.527,10
29.775.785,99
13.445.826,12
12.576.459,78
521.472,33
117.995,00
2.593.794,80
84.267.290,88
17.059.943,12
64.998,96
1.312.934,12

90.831.909,25
14.254.806,03
12.224.989,07
10.701.244,25
518.666,72
97.483,00
1.469.172,15
57.578.130,31
14.920.303,12
64.998,96
/

114.079.617,85
15.520.979,96
1.220.837,05
1.875.215,53
2.805,61
20.512,00
1.124.622,65
26.689.160,57
2.139.640,00
/
1.312.934,12

366.648.028,20

202.661.702,86

163.986.325,34

Aмoртизaциja у
2021.

Укупaн
oтпис

Сaдaшњa
врeднoст нa дaн
31.12.2021.
пoслe
aмoртизaциje

4

5=2+4

6=1-5

2.451.907,07
4.751.211,62
169.545,72
425.174,20
2.122,04
13.012,43
157.853,57
3.224.619,88
541.912,23
/
144.422,75

93.283.816,32
19.006.017,65
12.394.534,79
11.126.418,45
520.788,76
110.495,43
1.627.025,72
60.802.750,19
15.462.215,35
64.998,96
144.422,75

111.627.710,78
10.769.768,34
1.051.291,33
1.450.041,32
683,57
7.499,57
966.769,08
23.464.540,70
1.597.727,77
/
1.168.511,37

11.881.781,51

214.543.484,37

152.104.543,83

Табела број 7: стање ОСС након извршеног обрачуна амортизације на дан 31.12.2021. године
Из датог прегледа се закључује да је садашња вредност основних средстава Дома здравља
Ковин на дан 31.12.2021. године износи 152.104.543,83 динара.
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ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА У 2021. ГОДИНИ

9.

Приступ квалитетним здравственим услугама је императив. На то се може и мора непрестано
рачунати: прво, због завређених права грађана на обухватну здравствену заштиту, и друго, због
обавезе сваког појединца, групе људи или институција на чување и унапређивање туђег и личног
здравља. Заједничка брига о људском здрављу додатно јача његову социо-економску димензију. У
извештају Светске здравствене организације о детерминантама здравља стоји да је лоше људско
здравље (посебно сиромашних категорија) последица неједнаке дистрибуције моћи, наглашене
социјалне и здравствене неједнакости, неуравнотежених прихода и недостатка квалитетне робе и
услуга на националном и глобалном нивоу. Сходно реченом, планирање и извршење плана рада дома
здравља је у функцији наведених перформанси сваког појединачног система.
9.1.

Општи подаци о осигураним лицима Општине Ковин у 2021. години

Општи подаци о осигураним лицима Општине Ковин у 2021. години су дати у табели која следи:
ГРУПАЦИЈЕ ОСИГУРАНИКА

БРОЈ

УКУПАН БРОЈ ОСИГУРАНИКА

27.981

1. ГОДИНА

260

2. ГОДИНА

270

3. ГОДИНА

261

4. ГОДИНА

260

5. ГОДИНА

262

6. ГОДИНА

290

7-14 ГОДИНА

2.421

15-18 ГОДИНА

1.392

19-34 ГОДИНЕ

4.801

35-49 ГОДИНА

5.184

50-64 ГОДИНА

6.109

65-69 ГОДИНА

2.323

70 И ВИШЕ ГОДИНА

4.664

Табела број 8: Општи подаци о осигураним лицима Општине Ковин у 2021. години
План рада Дома здравља Ковин за 2021. годину је у складу са чл. 6. Правилника о уговарању
здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2021.
годину и исти је усаглашен са накнадом за рад Дому здравља Ковин за 2021. годину. Обим
здравствених услуга исказан у Плану рада Дома здравља Ковин је планиран на основу извршења из
претходне године, као и на основу потреба осигураних лица.
Дом здравља Ковин је у обавези да у процесу извршавања Плана рада врши континуирано
праћење и унапређење квалитета рада у дому здравља, а у складу са општим актом и показатељима
квалитета здравствене заштите. Здравствена установа је обавезна да изврши наплату прописаног
учешћа осигураних лица у трошковима здравствене заштите у складу са важећим прописима којима
се утврђује партиципација, односно учешће осигураних лица у трошковима здравствене заштите. Дом
здравља Ковин је у обавези да осигураним лицима пружа здравствене услуге и обезбеди лекове и
медицинска средства која су утврђена као право из обавезног здравственог осигурања.
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9.2.

Извршење Плана рада здравствених услуга Дома здравља Ковин у 2021. години

Дом здравља Ковин годишње пружи преко 900.000 здравствених услуга својим корисницима а
очекује се да ће се наредне године број извршених здравствених услуга приближити милиону.
У табеларном прегледу који следи, приказано је Извршење Плана услуга Дома здравља Ковин у 2021.
години, при чему су приказани само кључни сегменти:
Редни
број
1.

2.

3.

4.

5.

Служба
Здравствена заштита деце
предшколског узраста

Здравствена заштита деце
школског узраста

Здравствена заштита жена

Здравствена заштита
одраслог становништва

Кућно лечење, нега и
палијативно збрињавање

Хитна медицинска помоћ
6.

Активност
Превентива

План
2021.

Извршење
2021.

7.475

6.670

Куратива
Дијагностичко
терапијске услуге
Здравствено
васпитање

15.095

13.774

5.180

5.132

3.159

2.982

Превентива
Куратива
Дијагностичко
терапијске услуге
Здравствено
васпитање
Превентива
Куратива
Дијагностичко
терапијске услуге
Здравствено
васпитање

4.993
20.972

2.323
13.904

8.695

2.853

3.919
14.867
7.075

1.598
7.783
6.868

5.100

3.082

1.479

1.050

22.298

33.981

120.169

117.729

91.420

108.364

9.910

3.843

220

534

26.202

22.887

6.930

4.419

790

681

1.660

1.888

6.565

9.201

Превентива
Куратива
Дијагностичко
терапијске услуге
Здравствено
васпитање
Прегледи лекара
Дијагностичко
терапијске услуге
Здравствено
васпитање
Број пацијената
који су користили
услуге
Лекарски преглед на
терену
Лекарски преглед у
установи
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7.

8.

Служба за поливалентну
патронажу

Лабораторијска
дијагностика

Дијагностичко
терапијске услуге
Посета
новорођенчету
Посета породици
Посета оболелом
лицу
Посета особама са
инвалидитетом
Здравствено
васпитни рад
Заједничке опште
лабораторијске
услуге
Опште хематолошке
анализе у крви
Хематолошке
анализе коагулације
у крви
Биохемијске анализе
у крви
Биохемијске анализе
у серуму
Биохемијске анализе
у урину
Биохемијске анализе
у фецесу
Covid услуге
Микробиолошка
анализа у области
паразитологије
Број осигураника
који су користили
услуге лабораторије

Рендген
9.

10.

11.

Ултразвучна дијагностика

Интерна медицина

Рендген
дијагностика
Дијагностика у
стоматологији
Број осигураника
који су користили
услуге рендгена
Услуге ултразвука
Број осигураника
који
су користили услуге
Прегледи лекара

22.259

28.945

1.040
3.761

1.059
2.588

1.230

671

1

15

2.520

3.686

/

24.912

135.382

188.388

7.515

7.685

1.690

2.562

89.930

109.455

10.410

9.292

2.920

1.593

3.866

2.336

3

0

24.720

28.578

11.698

19.197

310

0

6.090

9.139

6.185

5.003

2.840

2.248

15.795

17.402
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Дијагностичко
терапијске услуге

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Табела

Офталмологија
Физикална медицина и
рехабилитација

ПсихијатријаНеуропсихијатрија

Здравствено
васпитање
Прегледи лекара
Дијагностичко
терапијске услуге
Прегледи лекара
Терапијске услуге
Број осигураника
који су
користили услуге
Прегледи лекара

21.739

18.054

1.495
5.561

1.788
4.614

4.000

4.023

3.663
52.712

2.906
38.769

2.010

1.622

4.770

4.474

Дијагностичко
терапијске услуге
671
443
Дерматовенерологија
Прегледи лекара
3.821
0
Дијагностичко
терапијске услуге
2.315
0
Стоматолошка служба
Превентива
5.660
5.094
Куратива
1.504
2.475
Здравствено
6.850
8.458
васпитање
Активности у Ковид
Прегледи због сумње
/
амбуланти
на Ковид-19
30.901
инфекцију
Узимање материјала
/
за анализу и
22.538
тестирање
9: Извршење Плана рада здравствених услуга Дома здравља Ковин у 2021. години

У оквиру своје редовне делатности, Дом здравља Ковин је у обавези да осигураним лицима
РФЗО-а обезбеди несметано и континуирано пружање здравствених услуга у складу са Планом рада
за 2021. годину.
Приликом израде и праћења извршења Плана рада здравствених услуга, примењује се
методологија Института за јавно здравље Републике Србије „Др Милан Јовановић–Батут“. Месечни,
квартални и годишњи извештаји се сачињавању по основу дневних евиденција за сваку службу
понаособ и за установу у целини. Мишљење о извршењу Плана рада здравствене установе даје
надлежна здравствена установа која обавља делатност јавног здравља, заправо, подручни Завод за
јавно здравље Панчево. Завод за јавно здравље Панчево је у обавези, по Уговору о пружању и
финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2021. годину и према
Упутству за израду мишљења на извршење планова рада здравствених установа у Републици Србији
Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“, да изврши анализу Извештаја о
фактурисаној реализацији Дома здравља Ковин за период I-XII 2021. године, те да у складу са истом,
дому здравља достави Мишљење и оцену извршења Плана рада Дома здравља Ковин за 2021. годину.
У моменту припреме предметног извештаја, Дом здравља Ковин није примио од подручног завода за
јавно здравље Мишљење о извршењу Плана рада за 2021. годину, те ће по приспећу, исти бити
разматран на првој наредној седници органа управљања установом.
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ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА НАБАВКИ У 2021. ГОДИНИ
Сходно одредбама Закона о јавним набавкама, стручна служба установе је сачинила План
набавки робе, добара и услуга за 2021. годину као и извршење плана набавки и плана јавних набавки
чији је преглед дат у табели која следи:
10.

ОПИС

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНОВА НАБАВКИ 2021. године
Буџет општине
Ковин/Покрајина/Република

РФЗО

Четврта
измена
планова
Aмпулурaни лeкoви
Листа "Б"

САНИТЕТСКИ
МАТЕРИЈАЛ
Oстaли сaнитeтски
мaтeриjaл
Лaбoрaтoриjски
мaтeриjaл
РO мaтeриjaл
EНЕРГЕНТИ
Гoривo
Eлeктричнa eнeргиja
Дaљинскo грejaњe
Гaс
Гaс

5.100.000,00

Извршење

5.100.000,00

Четврта
измена
планова
231.964,00

Извршење

231.964,00

Maтeриjaл зa
oдржaвaњe хигиjeнe
Мат. за очување жив.
сред. (жуте канте)
Maтеријал за
посебне намене
Meдицински aлaт и
инвeнтaр
Нeмeдицински aлaт и
инвeнтaр
Остали материјал за
посебне намене

Четврта
измена
планова
128.036,00

Укупан
план 2021
Извршење

122.705,00

Укупно
извршењ
е 2021

5.460.000,00

5.454.669,00

0,00

0,00

%
извр
шењ
а

99,90

6.361.000,00

5.944.679,00

16.632,00

16.632,00

883.368,00

477.505,08

7.261.000,00

6.438.816,08

88,68

1.900.000,00

1.483.679,00

16.632,00

16.632,00

383.368,00

30.115,00

2.300.000,00

1.530.426,00

66,54

4.461.000,00

4.461.000,00

500.000,00

447.390,08

4.961.000,00

4.908.390,08

98,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.897.000,00

14.476.279,00

924.000,00

824.093,49

2.104.000,00

2.105.329,35

19.925.000,00

17.405.701,84

87,36

4.900.000,00

4.341.827,00

0,00

2.004.000,00

2.000.432,00

6.904.000,00

6.342.259,00

91,86

4.200.000,00

3.395.826,00

360.000,00

343.767,80

75.000,00

59.338,20

4.635.000,00

3.798.932,00

81,96

4.100.000,00

3.916.576,00

183.000,00

182.487,84

0,00

0,00

4.283.000,00

4.099.063,84

95,71

3.697.000,00

2.822.050,00

381.000,00

297.837,85

25.000,00

45.559,15

4.103.000,00

3.165.447,00

77,15

0,00

0,00

0,00

0,00

949.644,00

164.341,25

3.697.000,00

2.267.066,32

61,32

100.000,00

16.549,00

1.000.000,00

814.509,76

81,45

19.644,00

11.962,50

300.000,00

292.318,50

97,44

18.000,00

17.221,70

95,68

0,00

OСТАЛИ
МАТЕРИЈАЛ
Кaнцeлaриjски
мaтeриjaл
Teкстил-заштитна
опрема
Остали медицински
материјал

ДЗ Ковин

2.467.000,00

1.822.369,07

900.000,00

797.960,76

0,00

280.356,00

280.356,00

280.356,00

280.356,00

18.000,00

17.221,70

300.000,00

121.480,40

0,00

100.000,00

0,00

400.000,00

121.480,40

30,37

72.000,00

71.292,00

0,00

58.000,00

0,00

130.000,00

71.292,00

54,84

90.000,00

52.217,05

0,00

150.000,00

94.231,80

240.000,00

146.448,85

61,02

85.000,00

83.556,00

85.000,00

83.556,00

98,30

15.000,00

10.675,80

15.000,00

10.675,80

71,17

140.000,00

52.217,05

37,30

0,00

0,00

0,00

0,00

90.000,00

52.217,05

50.000,00

Текуће поправке и
одржавање зградаматеријал
652.000,00

481.109,18

Столарски радови материјал

30.000,00

Водовод и
канализација материјал
Електричне
инсталације материјал

0,00

0,00

104.000,00

37.600,97

756.000,00

518.710,15

68,61

30.000,00

30.000,00

30.000,00

60.000,00

60.000,00

100,00

64.000,00

64.000,00

16.000,00

7.600,97

80.000,00

71.600,97

89,50

250.000,00

177.621,34

0,00

250.000,00

177.621,34

71,05

198.000,00

119.210,00

6.000,00

204.000,00

119.210,00

58,44

Молерски материјал
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Остали материјал за
одржавање зграда (
зидарски, за
централно грејање и
остали)

110.000,00

90.277,84

52.000,00

162.000,00

90.277,84

55,73

435.000,00

281.087,98

0,00

0,00

418.000,00

3.996,98

853.000,00

285.084,96

33,42

215.000,00

213.504,98

0,00

0,00

48.000,00

3.996,98

263.000,00

217.501,96

82,70

100.000,00

100.000,00

20.000,00

1.326,98

120.000,00

101.326,98

84,44

25.000,00

24.214,98

25.000,00

50.000,00

24.214,98

48,43

90.000,00

89.290,00

90.000,00

89.290,00

99,21

Текуће поправке и
одржавање опреме материјал
Резервни делови за
возила - материјал
Рeзeрвни дeлoви
Уљa и мaзивa
Пнeумaтици
Остали материјал за
возила

3.000,00

2.670,00

3.000,00

2.670,00

89,00

270.000,00

0,00

360.000,00

24.215,00

6,73

Резервни делови за
административну
опрему - материјал
Резервни делови за
рачунарску опрему
Резервни делови за
уградну опремуКлиме
Резервни делови за
намештај и остало

90.000,00

24.215,00

0,00

0,00

25.000,00

4.296,00

205.000,00

230.000,00

4.296,00

1,87

55.000,00

18.000,00

65.000,00

120.000,00

18.000,00

15,00

10.000,00

1.919,00

10.000,00

1.919,00

19,19

130.000,00

43.368,00

230.000,00

43.368,00

18,86

0,00

0,00

19.766.370,00

18.309.951,22

92,63

2.482.520,00

2.390.227,00

96,28

500.000,00

488.445,38

97,69

1.850.000,00

1.482.175,29

80,12

2.288.850,00

2.157.369,85

94,26

2.038.000,00

2.008.000,00

98,53

1.000.000,00

933.133,65

93,31

635.000,00

293.876,03

46,28

0,00

0,00

Резервни делови за
медицинску и
лабораторијску
опрему - материјал
Остали материјал за
одржавање опреме
УСЛУГЕ

100.000,00

0,00

0,00

0,00

7.381.000,00

7.058.478,36

8.353.520,00

8.319.808,03

4.031.850,00

2.931.664,83

1.503.000,00

1.503.000,00

227.520,00

227.520,00

752.000,00

659.707,00

400.000,00

395.350,07

100.000,00

93.095,31

Кoмунaлнe услугe

1.800.000,00

1.482.175,29

50.000,00

Услугe кoмуникaциja

1.128.850,00

1.128.850,00

Кoмпjутeрскe услугe

1.978.000,00

1.978.000,00

Teкућe пoпрaвкe и
oдржaвaњe OСС
Бaнкaрскe услугe

Oсигурaњe
Oбрaзoвaњe и
усaвршaвaњe
зaпoслeних

76.000,00

900.000,00
35.000,00

Услуге информисањаштампање
публикacije

0,00

Стручнe услугe(ппп, у
o д, уo и нo, нaдзoр и
aдв.)

384.150,00

75.578,24

900.000,00

35.000,00

1.084.000,00

952.941,61

60.000,00

30.000,00

100.000,00

33.133,65

600.000,00

258.876,03

0,00

575.850,00

536.749,37

8.110.000,00

8.037.609,16

Услуге за
домаћинство и
угоститељство

50.000,00

2.675,00

50.000,00

2.675,00

Остале услуге

200.000,00

11.293,00

260.000,00

177.047,00

200.000,00

176.146,86

0,00

0,00

Медицинске услуге

384.150,00

7.150.000,00

7.116.709,79

5,35

152.000,00

151.953,00

Oстaлe услуге
(специјализоване
услугe)
Плaн oстaлoг
мaтeриjaлa

99,11

200.000,00
412.000,00
200.000,00

11.293,00
329.000,00

5,65
79,85

176.146,86
88,07

0,00

0,00

180.000,00

180.000,00

180.000,00

180.000,00

100,00
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Новогодишњи
поклони за децу
запослених
Maтeриjaл зa
стoмaтoлoгиjу
Стoмaтoлoшки
пoтрoшни мaтeриjaл

1.113.000,00

564.462,45

1.113.000,00

564.462,45

180.000,00

180.000,00

0,00

0,00

0,00

Уградна опремаклиме

8.598.153,00

8.590.383,20

7.199.293,00

7.191.523,20

175.000,00

175.000,00

Рачунарска опрема
Нeмeдицинскa
oпрeмa-канцеларијска

100,00

0,00

1.213.000,00

564.462,45

46,53

100.000,00

0,00

1.213.000,00

564.462,45

46,53

0,00

0,00

0,00

0,00

8.775.353,00

8.717.933,97

99,35

7.199.293,00

7.191.523,20

99,89

Сaнитeтски мaтeриjaл
стoмaтoлoгиja
0,00

180.000,00

100.000,00

Лeкoви стoмaтoлoгиja

Улaгaњa у oпрeму и
oбjeктe
Meдицинскa и лабор.
oпрeмa

180.000,00

177.200,00

127.550,77

200,00

200,00

175.200,00

175.200,00

100,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

100.000,00

65.499,10

100.000,00

65.499,10

65,50

699.900,00

699.900,00

100,00

Oпрeмa зa сaoбрaћaj
Опрема за
домаћинство и
угоститељство
УКУПНО:

39.319.000,00

34.966.267,88

699.900,00

699.900,00

523.960,00

523.960,00

62.000,00

61.851,67

585.960,00

585.811,67

99,97

18.584.625,00

18.443.236,72

8.374.098,00

5.929.096,28

66.277.723,00

59.338.600,88

89,53

Табела број 11: Извршење Плана набавки Дома здравља Ковин у 2021. години
Сходно датом прегледу, по питању извршења планова набавки робе, добара и услуга у току 2021.
године, укупна реализација планских величина износи 89,53%.
11.

Завршетак капиталног улагања – просторни капацитети Службе хитне медицинске
помоћи и Амбуланте за респираторне инфекције

Услед недостатка просторних капацитета, менаџмент Дома здравља Ковин уз подршку
оснивача, Скупштине пштине Ковин, донео је Одлуку о капиталним улагањима – Изградњи објеката
Хитне медицинске помоћи и Физикалне медицине са рехабилитацијом. Уговором о давању у закуп
грађевинског земљишта број 01-661 од 14. 05. 2009. године, Општина Ковин је као закуподавац дала у
закуп парцелу број 2952 – грађевинско земљиште, Дому здравља Ковин у површини од 13 ари и 59 м2
без обавезе плаћања закупнине а ради изградње објеката Хитне медицинске помоћи и Физикалне
медицине са рехабилитацијом. Регулационим планом дела блока 78 предвиђено је и урађено партерно
уређење и изградња саобраћајнице те су се стекли услови за добијање употребне дозволе за
новосаграђене објекте.

Слика број 1: Новосаграђени објекат Хитне медицинске помоћи и Физикалне медицине са
рехабилитацијом (Амбуланта за респираторне инфекције)
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Више од 40 година, у дом здравља, осим текућег одржавања није било капиталног улагања.
Године 2019. на Дан општине Ковин, 04. октобра свечано је отворена нова у којој су смештене Служба
ХМП и технички блок укупне корисне површине 245 м2 . До момента пресељења у нове просторије,
Служба хитне медицинске помоћи је делила амбуланте са општом медицином у матичној згради у
Ковину. Више од 10 година су биле две службе у једном простору. Даном пресељења, Служба хитне
медицинске помоћи почиње да послује као посебна целина у новом простору. Располаже пространом
амбулантом за хитне интервенције, превијалиштем, просторијом за праћење стања пацијената,
лекарском собом, собом одговорне сестре и собом за возаче. Технички блок обухвата просторије које
су намењене вешерају: прању, сушењу и пеглању веша. Пресељењем, просторно се растеретила општа
медицина тако да и једна и друга служба могу квалитетније да се организују у обављању радних
задатака. Рад Службе ХМП у новом простору се базира на прихватању новог начина организације.
Стварамо делотворан систем у којем ће ургентна медицина у оквиру ПЗЗ-а бити одговарајућа за
пацијента и свакако правовремена, односно пружа се онда када се препозна потреба. За потребе
новоотворене зграде набављена је нова медицинска опрема: дефибрилатори, ЕКГ-и,
инхалатори…негатоскоп. За потребе Техничког блока набављене су машине за прање веша.
Комплетно капитално улагање као и опремање неопходном опремом финансирано је из Буџета
општине Ковин. Укупна висина капиталног улагања укључујући и одлив по питању набавке опреме
износи 43.441.173,83 динрса.
У Служби ХМП ургентна стања збрињава 10 тимова - а чине их: лекар, сестра и возач
санитетског возила. У Служби ХМП годишње лекари изврше преко 11.000 прегледа док медицински
техничари изврше готово 30.000 дијагностичко-терапијских услуга. У току године дана возила дома
здравља пређу укупно око 300.000 километара. У току године дана у Служби ХМП пређе се око
100.000 километара. Почетак рада у новом простору, коришћењем најсавременије медицинске опреме,
информационом технологијом на највишем нивоу обезбеђеном путем оптичког кабла можемо се
мерити са најсавременијим службама западних земаља. Тимским приступом запослени су обједињени
око процеса лечења, око самог пацијента, те је позитиван исход лечења највећа награда за медицинске
раднике.
У домовима здравља се остварује први контакт грађана са здравственим системом у којем
учествују сви грађани ове земље хтели то они или не, и то доживотно. Циљ наше државе је да има
здравије становништво а прави начин да се то обезбеди је јачање система примарне здравствене
заштите. С тим у вези, наша локална самоуправа је свесрдно подржала активности на изградњи и
опремању новосаграђеног објекта и исто тако издвајала значајна средства за пословање дома здравља.
Инвестирала је у грађане, у њихово здравље, у будућност! Улагања у дом здравља имају за циљ да се
оствари праведност и једнакост за све кориснике здравствене заштите у нашој општини. Значи,
постоји високо изражена одговорност наше општине да се здравствена заштита, на путу одрживог
развоја, усмери према очикивањима корисника. Дакле, наш корисник, наш грађанин, наш пацијент је
у центру система и чини неодвојиви део тима. Имајући на уму да је здравље национални приоритет,
крајња одговорност за функционисање здравственог система не лежи само у државној управи и
локалној самоуправи већ и на свим људима о чијем се здрављу ради а посебно на установама које
пружају здравствене услуге. Из бројних студија у свету, данас постоје непобитни докази, да ће земље
са здравственим системима које имају јаку основу у Примарној здравственој заштити имати и
праведнију расподелу здравствених услуга и здравију популацију. Такође, постоји све више доказа да
улагања у здравље и здравствене системе доприноси економском развоју, компетитивности и
продуктивности нације, као и свеопштем благостању.
Услед новонастале епидемиолошке ситуације изазване појавом вируса SARS-CoV-2 који
изазива болест Ковид-19, Дом здравља Ковин је морао да спремно дочека надолазећу ситуацију те да
се побрине за обезбеђење просторних капацитета за преглед и збрињавање заражених грађана. Од саме
појаве актуелног вируса, марта месеца 2020. године, опредељени су просторни капацитети у делу
новосаграђеног објеката у наставку крила зграде у којој се обавља Хитна медицинска помоћ. Ово
решење је имало смисла и задовољавало потребу у току пролећа и јесени 2020. године. У очекивању
зиме и надоласка хладнијих дана, наша установа је уз свесрдну подршку Општине Ковин опремила
прво крило новосаграђеног објекта укупне корисне површине од готово 320м2.
36

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА КОВИН ЗА 2021. ГОДИНУ

Улагања су се односила пре свега на инсталацију система за грејање као основног предуслова за
пресељење Амбуланте за респираторне инфекције. Након завршетка радова и потпуне опремљености
простора свим неопходним садржајима, у јесен 2020. године се почело са радом у новом простору.

Слика број 2: Једна од амбуланти за респиратоне инфекције у оквиру Ковид дела ДЗ Ковин
На простору од 320м2 налазе се потпуно опремљене три амбуланте за прегледе пацијената,
лабораторија за узимање подлога за анализу, одељење за опсервацију пацијената оксигеном терапијом
и инфузионим растворима као просторна чекаоница и сви остали пратећи садржаји.
ПАНДЕМИЈА ВИРУСОМ SARS-CoV-2
Корона вирус припада групи вируса који узрокују болест у распону од благе прехладе (које су
најчешће) до тешког акутног респираторног синдрома (САРС). Први пут су изоловани 1962. године и
од тада до данас су доказани као проузроковачи обољења код сисара и птица. Постоје корона вируси
који узрокују обољење само код животиња. Инфекције корона вирусима су честе у људској
популацији. Процењује се да вируси из ове групе проузрокују око половине свих респираторних
инфекција код човека. Нови корона вирус SARS-Cov-2 припада истој подгрупи вируса као и већ
познати корона вируси (MERS-CoV, SARS-CoV). Потврђен је интерхумани пренос вируса. Нови вирус
изазива слабе до умерене тегобе у горњим дисајним путевима, тако да личи на обичну прехладу.
Међутим, код особа са слабијим имунитетом, код старијих људи и мале деце постоји могућност да овај
вирус захвати ниже дисајне органе, па се може развити упала плућа или бронхитис. У појединим
случајевима доводи до отказивања рада плућа или бубрега, па чак је могућ и смртни исход.
12.

Слика број 3: Вирус SARS-CoV-2
12.1.

Активности Дома здравља Ковин у току трајања пандемије вирусом SARS-CoV-2

Дом здравља Ковин је формирао Амбуланту за респираторне инфекције, дана 18.03.2020.
године по налогу Министра здравља Републике Србије. На почетку рада наведене амбуланте
формирано је пет здравствених тимова: пет лекара и пет медицинских техничара који су били
ангажовани на пословима у наведеној амбуланти. Тада је радно време амбулaнте дефинисано од 0024 часа.
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У складу са епидемиолошком ситуацијом усклађивано је и радно време и број ангажованих
медицинских тимова. Закључно са 13.06.2021. године Амбуланта за респираторне инфекције је радила
од 07,00-19,00 часова свакога дана у недељи, мада веома често, медицински тимови остају и по
неколико сати дуже на радном месту. У периоду од 01.09. па до 06.09.2021. године Ковид амбуланта
је радила од 07,00 сати па до 20,00 сати а по налогу Министарства здравља РС. Дакле, у зависности од
епидемиолошког пика, прилагођавало се и радно време медицинских тимова (од 07 часова па до 19
часова, 20 часова или 22 сата сваког радног дана у недељи). По налогу ресорног министарства почев
од 07.09.2021. године Амбуланта за респираторне инфекције ради од 07,00 до 22,00 сата свакога дана
у недељи мада врло често запослени медицински тимови остају и до иза поноћи збрињавајући оболеле.
У таласима епидемије када је пик инфективности био на врхунцу у Ковид амбуланти су били
ангажовани медицински тимови сачињени од 6 лекара и 18 медицинских техничара док је у
периодима опадања инфективности број запослених редукован а у складу са бројем пацијената, како
би се избегле непотребне гужве и услуга пацијентима учинила правовременом. Сваки лекар је радио
са по једном медицинском сестром, једна медицинска сестра је била задужена за тестирање док је по
једна медицинска сестра била у соби за опсервације и надзирала пацијенте који су примали терапију:
кисеоничка потпора и давање инфузионих раствора. Дакле, један медицински тим чине један лекар и
три медицинске сестре. У зависности од епидемиолошког пика, како број тимова тако се и радно време
прилагођавало новонасталим условима. Такође, за запослене у дијагностичким службама (биохемијска
лабораторија и рендген кабинет) уведена је, распоредом радног времена приправност.
Запослени у Ковид амбуланти све промене евидентирају у „Е“ картон пацијента, воде посебну
евиденцију лица која су сумњива на вирус, посебну евиденцију контаката оболелих, као и посебну
евиденцију телефонских позива како оболелих тако и контаката. С друге стране, прикупљање, унос и
ажурирање података у „Covid“ базу је у надлежности програмера Дома здравља Ковин, помоћника
директора за медицинска питања и самог директора.
У периоду од 01.01.-31.12.2021. године, у Амбуланти за респираторне инфекције је извршено
укупно 30.901 прегледа. Од тог броја је:
- Првих прегледа – 4.419 (сумњивих на ковид инфекцију)
- Контролних прегледа оболелих пацијената 10.009
- Првих прегледа без сумње на инфекцију 16.473
Почев од 09.11.2020. године у Дому здравља Ковин се раде брзи антигенски тестови (Ag тестови). У
току 2021. године антигенски је тестирано 10.598 пацијента. Од 20.08.2020. године у амбуланти за
респираторне инфекције Дома здравља Ковин врши се услуга RT-PCR тестирања на присуство вируса
SARS-CoV-2 и узет брис се прослеђује надлежном Заводу за јавно здравље Панчево. У периоду од
01.01.2021. године па до 31.12.2021. године узето је и послато на анализу 2.529 PCR подлога. У складу
са Закључком Владе РС Дом здравља Ковин је престао да ради сероепидемиолошко тестирање грађана.
У посматраном периоду у Ковид амбуланти је узоркована крв од 9.411 пацијената док је у Рендген
кабинету извршено снимање плућа код 5.371 пацијента. Напомињемо да су на секундарни ниво
здравствене заштите упућивани и вожени искључиво пацијенти са тешком клиничком сликом док су
сви остали збрињавани у Амбуланти за респираторне инфекције. Циљ наведеног начина рада и
организације је, да се пре свега смањи „притисак“ на болнице те да се све што је у домену примарне
здравствене заштите опсервира у Дому здравља Ковин. Сходно реченом у наставку дајемо преглед
броја упућених пацијената из Дома здравља Ковин на секундарни и терцијарни ниво лечења у току
2021. године:
1. ОБ Вршац, инфективно одељење –123 пацијента
2. ОБ Панчево, инфективно одељење - 161 пацијент
3. ОБ Панчево, интерно одељење – 68 пацијената
4. ОБ Панчево, урологија – 5 пацијента
5. ОБ Панчево, пулмологија – 30 пацијената
6. ОБ Панчево, хирургија – 13 пацијената
7. Специјална болница Бела Црква – 2
8. СБПБ Ковин, неурологија - 4
9. ОБ Панчево, неурологија – 2
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10. ОБ Панчево, ортопедија – 1
11. ОБ Панчево, гинекологија - 1
12. ОБ Смедерево, пулмологија – 2
13. ОБ Звездара Београд-1
14. СП Драгиша Мишовић Београд-1
У посматраном периоду, укупно је 414 упућених пацијената на секундарни ниво лечења.
У току 2021. године инфицирано је било вирусом SARS-CoV-2 укупно 39 запослена радника у
Дому здравља Ковин и то:
- Лекара – 10
- Медицинске сестре – 19
- Нездравствени радници – 10.
Од почетка пандемије вируса SARS-CoV-2, послодавац је у обавези да свакодневно у 18h шаље
извештај Покрајинском секретаријату за здравство о броју пацијената код којих је постављена сумња
на вирус односно број обављених првих прегледа са симптомима SARS-CoV-2, број оболелих радника
у дому здравља као и резултате тестирања. До августа месеца 2020. године извештај се слао два пута
дневно (у 8,00 и у 18,00 сати) а од тада се прослеђује само у 18,00 сати. Почев од 28.05.2021. године
шаље се један извештај дневно и то у 18,00 часова који садржи само број првих прегледа лекара - лица
који су сумњиви на вирус SARS-CoV-2. Ови подаци се свакодневно прикупљају и извештај се подноси
директорки установе која податке прослеђује ПСЗ-у.
У посматраном периоду је, поред редовног рада, било потребно рационално усмерити људске
ресурсе и каналисати потребне активности у склопу свеукупне епидемиолошке сутуације на праћењу
свакодневних мејлова, поште...од стране Института за ЈЗ Војводине, ЗЗЈЗ Панчево, Покрајинског
секретаријата за здравство, Министарства здравља РС, РФЗО-а, Филијале за ЈБО Панчево, Кризног
штаба Општине Ковин, санитарне инспекције...прикупљања података, слања извештаја итд.
У складу са Стручно-методолошким упутством за контролу уношења и спречавање ширења
новог корона вируса SARS-CoV-2 у Републици Србији, Дом здравља Ковин је, између осталог,
предузео следеће активности:
1. Свим лекарима ковинског дома здравља се прослеђују Стручно-методолошка упутства и у
неколико наврата су одржани колегијуми како би се до танчина разјаснила поступања у складу
са упутством. Такође, сва упутства, инструкције и обавештења која су достављана дому
здравља су прослеђена лекарима уз појашњења о поступању;
2. Једном недељно се одржава састанак запослених у Амбуланти за респираторне инфекције, а по
потреби и чешће, са директором и помоћником директора, како би се до танчина разјасниле и
проанализирале све активности везане за спречавање инфективности;
3. Наложено је да се запослени радник у Дому здравља Ковин у постојећој сложеној
епидемиолошкој ситуацији одговорно понаша и да поштује упутства и препоруке за праћење
стања, усмеравање и усклађивање активности, те је обавезно:
- Прочитати и применити сва прослеђена акта;
- Строго поштовање Алгоритма и препорука;
- Ношење Личне заштитне опреме (ЛЗО) у складу са препорукама. Расподела ЛЗО се
дистрибуира запосленима искључиво уз потпис истог;
- Строга примена дезинфекционих средстава у складу са препорукама;
3. Лекари да обавезно свакодневно проверавају и поступају у складу са упутствима и
обавештењима дата у:
- Портал „Е здравље“ и
- Лична електронска пошта
4. У циљу реорганизације и управљања људским ресурсима примереним епидемиолошкој
ситуацији запослени радник мора да:
- Строго поштује распоред рада и радног времена;
- Не сме се мењати распоред рада без знања и одобрења директора;
- Сви запослени да буду доступни на мобилни телефон 24 сата;
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У случају потребе, на позив лекара из Амбуланте за респираторне инфекције или лекара из
Службе хитне медицинске помоћи лекар специјалиста (интерниста, неуропсихијатар...)
мора да се одазове у што краћем времену;
- Љубазност и предусретљивост приликом контакта са пацијентом, како телефонским путем
тако и лично;
- Приликом сусрета избегавати руковање и срдачно поздрављање те одржавање социјалне
дистанце од најмање једног метра;
5. Обзиром да пословна активност Дома здравља Ковин захтева сталну комуникацију са
пацијентима исту свести на:
- Свакодневне телефонске позиве пацијената који имају тегобе (у складу са алгоритмом);
- Сваки телефонски позив уредно евидентирати и тачне податке достављати помоћнику
директора за медицинска питања Мр пх Весни Милановић Фићи;
- Искључиво код непокретних пацијената отићи у кућну посету уз обавезно коришћење ЛЗО;
6. Сви лекари који раде у Здравственим станицама по насељеним местима и лекар Здравствене
амбуланте из Дубовца све пацијенте (одрасли и деца) са сумњом на инфекцију вируса COVID
19 (у складу са алгоритмом) обавезно да упућују у централну Амбуланту за респираторне
инфекције у Ковину (за децу и одрасле);
7. Лекари који раде у Амбулантама за респираторне инфекције, све пацијенте код којих постоје
сумње на инфекцију вирусом COVID 19 , у складу са алгоритмом и препорукама, упућивати у
лабораторију и на рендген. Након добијене целокупне клиничке слике донети одлуку о даљем
поступању;
8. Обавезно водити све прописане евиденције. На захтев директора сачинити извештај и
доставити у задатом року.
Лекар у Амбуланти за респираторне инфекције је у обавези да се строго придржава дефинисаних
ставова Стручно-методолошког упутства Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић
Батут“. Запослени радник у Дому здравља Ковин је дужан да се одговорно понаша и да поштује
упутства и препоруке за праћење стања, усмеравање и усклађивање активности, те је обавезно:
1. Носити личну заштитну опрему у складу са Стручно-методолошким упутством;
2. Одговорна сестра службе-одељења, приликом расподеле Личне заштитне опреме је у
обавези је да изда наведену опрему запосленом а запослени је обавезан да потпише
одговорној сестри да је исту примио;
3. Строго се обавезују сви запослени да приликом примопредаје смене сва запажања и све
настале промене током смене евидентирају у Свесци примопредаје дужности уз обавезан
потпис како запосленог који предаје тако и запосленог који преузима смену. Наведену
евиденцију водити: посебно за сестре а посебно за лекаре.
Запослени у Ковид амбуланти су у обавези да прате апликацију COVID 19 у циљу ажурирања
резултата и благовременог позивања грађана ради саопштавања резултата као и усмеравања грађана у
смислу, где је потребно да се јаве у зависности од самог резултата. Посебну пажњу завређује изузетна
сарадња са челницима Полицијске станице у Ковину као и одговорним лицима Кризног штаба
општине Ковин. Свакодневна комуникација и праћење епидемиолошке ситуације на територији
Општине Ковин, уз свесрдну подршку наведених субјеката, је резултирала да се иста држи под
контролом. Апострофирамо подршку општинских власти који су, у намери да се становништво
максимално заштити од заражавања, пружили пуну безрезервну подршку и позитивно одговорили на
све упућене захтеве дома здравља. Напомињемо да се дезинфекција у установи врши свакодневно, и
то по неколико пута у току дана, док једном недељно (субота или недеља) под патронатом Кризног
штаба Општине Ковин изврши се потпуна дезинфекција просторија, предулаза и партерног дела.
Дана, 10.08.2020. године Дом здравља Ковин је донео План примене мера за спречавање појаве
и ширења епидемије заразне болести у Дому здравља „Ковин“ Ковин. Сходно реченом, на основу чл.
15. Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2006), Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID 19 („Сл. гласник
РС“, бр. 66/2020...), Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве
и ширења епидемије заразне болести („Сл. гласник РС“, бр. 94/2020), дана 07.10. 2020. године директор
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Дома здравља Ковин доноси Одлуку о измени и допуни Акта о процени ризика на радном месту и
радној околини. Допуна Акта о процени ризика врши се из разлога појаве нове штетности на радном
месту и у радној околини од заразне болести COVID 19 , изазване корона вирусом, као биолошке
штетности. У циљу спречавања појаве и ширења епидемије заразне болести и отклањању ризика за
безбедан и здрав рад запослених као и лица која се затекну у радној околини донет је План примене
мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести у Дому здравља „Ковин“ Ковин.

Слика број 4: Уређен партерни простор и радно време АРИ
Обзиром на озбиљност епидемиолошке ситуације која је ослањена на струку и здравствени
систем као целину, морамо истаћи да су сви запослени у Дому здравља Ковин, како здравствени тако
и нездравствени радници у посматраном периоду дали свој несебични допринос у циљу савладавања
пошасти која нас је задесила. Закључујемо да све наведено ни из близа не би функционисало „као
добро подмазана машина“ да нисмо имали несебичну подршку локалне самоуправе која води бригу,
пре свега о здрављу својих грађана.
12.2.

Како се заштитити од инфекције новим корона вирусом

Последњег дана 2019. године здравствене власти НР Кине су известиле Светску здравствену
организацију (СЗО) о појави више случајева респираторних инфекција код особа у граду Вухан. Као
узрочник обољења идентификован је нови корона вирус (SARS-Cov-2) 7. јануара 2020. године, а
болест је добила назив Covid-19. Први случајеви се повезују са рибљом пијацом, где се иначе продају
животиње и живина. У Републици Србији се спроводе мере у складу са Законом о заштити
становништва од заразних болести и Међународним здравственим правилником које укључују надзор
над путницима који долазе из жаришта новог корона вируса и по потреби изолацију оболелих и
здравствени надзор над контактима. Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут" у
сарадњи са Министарством здравља и надлежним здравственим установама, прати епидемиолошку
ситуацију болести изазване новим корона вирусом у свету (Ковид-19), и сходно новим сазнањима и
препорукама Светске здравствене организације, издаје обавештења за јавност и упутства за поступање
здравственим установама и другим надлежним органима и институцијама.

Слика број 4: Вакцинација
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Подсећања ради, крајем децембра месеца 2020. године је отпочела вакцинација грађана против болести
Covid-19 и информисана је јавност о значају поштовања превентивних мера. У више наврата Дом
здравља Ковин је издавао саопштења путем којих је информисао своје суграђане о актуелностима
везаним за актуелну епидемиолошку ситуацију. Заправо, кључне мере за заштиту од заражавања
вирусом SARS-CoV-2 који изазива болест Covid-19 јесу ношење маски, хигијена руку и одржавање
физичког растојања од најмање два метра. Подсећамо суграђане да епидемија и даље траје и све док
се не вакцинише довољан број људи неопходно је да се сви придржавамо мера заштите. Вакцинација
представља једноставну, безбедну и ефективну меру која спречава да се особа разболи уколико дође у
контакт са изазивачем болести против које је вакцинисана.
Сходно претходно реченом а у правцу стварања колективног имунитета против заразне болести
Covid-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, у Дому здравља Ковин је 16. јануара 2021. године почела
имунизација становништва. У том смислу је дом здравља у сарадњи са локалном самоуправом и
Кризним штабом Општине Ковин донео одлуку да централни пункт за вакцинацију буде у матичној
згради Дома здравља у Ковину док ће остали просторни капацитети здравствених станица по
насељеним местима бити припремљени за вакцинацију уколико се временом за то укаже потреба.
Почев од понедељка, 05.07.2021. године дефинисан је само један централни вакцинални пункт у
ковинском дому здравља у матичној згради при чему је радно време од 08,00 до 20,00 часова сваког
радног дана и суботом од 08,00 сати до 14,30 сати. По питању организације људских ресурса, за
вакцинацију је опредељено 4 лекара и 10 сестара из ковинског дома здравља док нам је подршку
пружила и наша Специјална болница за психијатријске болести. Формирани медицински тимови су у
складу са списковима грађана који су исказали интересовање преко е-Управе вршили вакцинацију у
самом вакциналном пункту. Поред тога, мобилне екипе за вакцинацију су одлазиле на терен и
вакцинисале штићенике домова за стара и изнемогла лица, непокретне пацијенте у њиховим домовима
као и хоспитализоване пацијенте у СБПБ Ковин. Обзиром на велико интересовање грађана, који се
нису пријавили преко портала еУправе за вакцинацију, организовано је вакцинисање по насељеним
местима Општине Ковин. Услед погоршања епидемиолошке ситуације, већи број запослених из СБПБ
су враћени у матичну установу уз договор да се ангажују по потреби.
Сходно реченом, у периоду од 01.01.-31.12.2021. године укупно је дато 28.594 вакцине.
1. Вакцина Синофарм – укупно 18.227
I доза=7.036
II доза= 6.905
III доза =4.286
2. Вакцина Pfizer – укупно 7.254
I доза=2.608
II доза=2.531
III доза=2.115
3. Вакцина Astra Zeneka – укупно 801
I доза=403
II доза=398
III доза=0
4. Вакцина Sputnjik V – укупно 2.312
I доза=864
II доза=841
III доза=607
12.3. Активности на промоцији вакцинације
Почев од месеца фебруара 2021. године Заводу за јавно здравље Панчево се доставља Извештај о
спроведеним активностима везаним за промоцију вакцинације у својој општини. У посматраном
периоду реализоване су следеће промотивне активности:
1. Дана 08.04.2021. године, телефонско укључење у јутарњи програм ТВ Панчево на тему
промовисања вакцинације-в.д. директор-а ДЗ Ковин;
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2. Дана 29.09.2021 године РТВ Панчево је снимио прилог о Дому здравља Ковин где је, између
осталог, промовисан значај вакцинације;
3. Дана, 09.04.2021. године РТС-први програм у емисији „Ово је Србија“ емитује прилог из ДЗ
Ковин о вакцинацији;
4. Дана, 19.10.2022. године, директорка Дома здравља Ковин гостује у ТВ Панчево и говори на
тему вакцинације: значај и промоција;
5. Од 01.02.до 31.12.2021. године локални Радио „Бус“ емитује неколико пута у току дана
саопштење Дома здравља Ковин о неопходности вакцинације.
Саопштења се допуњавају и освежавају у зависности од актуелне ситуације (препоручена
бустер доза) и исто се прослеђује на портал Е-Панчево;
6. На друштвеној мрежи „Фејс“ локални Радио Бус промовише вакцинациују а на темељу
података и саопштења из ДЗ Ковин о препорученој вакцинацији и о примени треће дозе;
7. У свим чекаоницама Дома здравља Ковин и то како у Ковину тако и у насељеним местима
постављени су ТВ уређаји те се током читавог радног дана емитује снимљен програм који
укључује, између осталог и промовисање вакцинације;
8. Дана, 12.04.2021 године, 09.07.2021. године, 15.08.2021. године, 15.09.2021. године и
15.10.2022. године је штампано по 100 брошура (материјал ЗЈЗПА) и истакнуто на видним
местима ковинске општине (дом здравља, све здравствене станице и амбуланте по насељеним
местима, угоститељски и малопродајни објекти...);
9. Од 01.02.2021-31.12.2021. године организована је здравствено-васпитна изложба у ДЗ Ковин на
тему: „Превенција заразних болести и промоција вакцинације“;
10. На сајту Општине Ковин објављен је Позив грађанима да се вакцинишу против Ковида-19
укључујући значај вакцинације и препорука за примање треће бустер дозе вакцине;
11. На сајт ДЗ Ковин објављено је Саопштење за грађане у вези са вакцинацијом у циљу спречавања
болести Ковид-19 укључујући значај вакцинације и препорука за примање треће бустер дозе
вакцине;
12. Дана 02.04.2021. године под патронатом локалне самоуправе Тим општине Ковин за помоћ при
пријављивању за вакцинацију обишао је нестандардно Ромско насеље у Дубовцу. Постављени
су штандови , дељени флајери и индивидуалним разговорима вршена промоција за
вакцинацију. Циљ наведене активности је да се приближи процес имунизације Ромском
становништву. Наведена активности су објављене на сајту Општине Ковин дана 06.04.2021.;
13. Промоција вакцинације против Ковида-19 у оквиру здравственог просвећивања грађана;
14. Индивидуални разговори са грађанима.
13.

ПРАВНИ И ОПШТИ ПОСЛОВИ У 2021. години

Дом здравља Ковин је у току 2021. године успешно реализовао опште и правне послове
неопходне за рад и несметано функционисање. Израђен је значајан број уговора у којима је дом
здравља једна од уговорних страна а и реалиозовани су послови у вези са припремом документације и
радних материјала неопходних за рад и одржавање седница Управног одбора и Надзорног одбора. У
2021. години Управни одбор дома здравља је усвојио, а Надзорни одбор верификовао 46 одлука и то:
1. Доношење Одлуке о усвајању извршења Финансијског плана Дома здравља Ковин за 2020.
годину;
2. Доношење Одлуке о усвајању извршења Плана набавки Дома здравља Ковин за 2020. годину;
3. Доношење Одлуке о усвајању Мишљења и оцене Завода за јавно здравље Панчево о
извршењу Плана рада ДЗ Ковин за 2020. годину;
4. Доношење Одлуке о усвајању извршења Плана рада Дома здравља Ковин за 2020. годину;
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5. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја о учинку програма за 2020. годину;
6. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о попису имовине, обавеза и потраживања Дома
здравља Ковин са стањем на дан 31.12.2020. године;
7. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем Дома здравља
Ковин за 2020. годину;
8. Доношење Одлуке о усвајању Програма и плана рада Дома здравља Ковин за 2021. годину;
9. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског плана Дома здравља Ковин за 2021. годину;
10. Доношење Одлуке о усвајању Плана набавки Дома здравља Ковин за 2021. годину;
11. Доношење Одлуке о усвајању Плана јавних набавки Дома здравља Ковин за 2021. годину;
12. Доношење Одлуке о усвајању Плана рада Дома здравља Ковин за 2021. годину;
13. Доношење Одлуке о усвајању Програма за унапређење квалитета рада Дома здравља Ковин за
2021. годину;
14. Доношење Одлуке о усвајању годишњег програма провере квалитета стручног рада Дома
здравља Ковин за 2021. годину;
15. Доношење Одлуке о усвајању Интегрисаног плана сталног унапређења квалитета рада Дома
здравља Ковин за 2021. годину;
16. Доношење Одлуке о усвајању Интегрисаног извештаја о раду комисије за унапређење
квалитета рада у 2020. години;
17. Доношење Одлуке о усвајању Завршног рачуна Дома здравља Ковин за 2020. годину;
18. Доношење Одлуке о усвајању предлога I измене и допуне Финансијског плана Дома здравља
Ковин за 2021. годину у делу финансирања расхода и одлива из средстава Буџета општине
Ковин;
19. Доношење Одлуке о усвајању Мишљења и оцене Завода за јавно здравље Панчево о
извршењу Плана рада ДЗ Ковин за период I - III 2021. године;
20. Доношење Одлуке о усвајању Прве измене и допуне Финансијског плана Дома здравља Ковин
за 2021. годину;
21. Доношење Одлуке о усвајању Прве измене и допуне Плана набавки Дома здравља Ковин за
2021. годину;
22. Доношење Одлуке о усвајању Прве измене и допуне Плана јавних набавки Дома здравља
Ковин за 2021. годину;
23. Доношење Одлуке о усвајању Ценовника здравствених услуга које се не обезбеђују у
обавезном здравственом осигурању – служба биохемијске лабораторије;
24. Доношење Одлуке о усвајању Предлога плана потреба Дома здравља Ковин о робама и
услугама које су предмет централизованих јавних набавки за 2022. годину;
25. Доношење Одлуке о прихватању санитетског возила по Закључку Покрајинске владе;
26. Доношење Одлуке о прихватању путничког возила по Закључку Покрајинске владе;
27. Доношење Одлуке у усвајању Предлога Финансијског плана Дома здравља Ковин за 2022.
годину;
28. Доношење Одлуке о усвајању Предлога процене Финансијског плана Дома здравља Ковин за
2023. годину;
29. Доношење Одлуке о усвајању Предлога процене Финансијског плана дома здравља Ковин за
2024. годину;
30. Доношење Одлуке о усвајању предлога Планова набавки Дома здравља Ковин за 2022. годину
, 2023. и 2024. годину;
31. Доношење Одлуке о усвајању Правилника о дисциплинском поступку Дома здравља Ковин;
32. Доношење Одлуке о усвајању допуне Плана рада Дома здравља Ковин за 2021. годину;
33. Доношење Одлуке о усвајању II измене и допуне Планова набавки за 2021. годину;
34. Доношење Одлуке о усвајању II измене и допуне Финансијског плана за 2021. годину;
35. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о учинку за период I – VI 2021. године;
36. Доношење Одлуке о усвајању Мишљења и оцене Завода за јавно здравље Панчево о
извршењу Плана рада ДЗ Ковин за период I – VI 2021. године;
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37. Доношење Одлуке о усвајању Предлога Треће измене и допуне Финансијског плана Дома
здравља Ковин за 2021. годину у делу финансирања расхода и одлива Дома здравља Ковин из
Треће измене и допуне Одлуке о буџету Општине Ковин за 2021. годину;
38. Доношење Одлуке о усвајању предлога Треће измене и допуне планова набавки Дома здравља
Ковин за 2021. годину у делу финансирања расхода и одлива Дома здравља Ковин из Треће
измене и допуне Одлуке о буџету Општине Ковин за 2021. годину;
39. Доношење Одлуке о усвајању Треће измене и допуне Финансијског плана Дома здравља
Ковин за 2021. годину у делу финансирања расхода и одлива Дома здравља Ковин из Треће
измене и допуне Одлуке о буџету Општине Ковин за 2021. годину;
40. Доношење Одлуке о усвајању Треће измене и допуне планова набавки Дома здравља Ковин за
2021. годину у делу финансирања расхода и одлива Дома здравља Ковин из Треће измене и
допуне Одлуке о буџету Општине Ковин за 2021. годину;
41. Доношење Одлуке о висини накнаде члановима Управног и Надзорног одбора, по
конституисању новог сазива орана управљања установе;
42. Доношење Одлуке о усвајању Мишљења и оцене извршења Плана рада Дома здравља Ковин
за период I - IX 2021. године;
43. Доношење Одлуке о годишњем попису имовине, обавеза и потраживања за 2021. годину;
44. Доношење Одлуке о усвајању Правилника о начину евидентирања, класификовања,
архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала са Листом категорија
документарног материјала са роковима чувања;
45. Доношење Одлуке о усвајању Четврте измене и допуне Финансијског плана Дома здравља
Ковин за 2021. годину;
46. Доношење Одлуке о усвајању измене и допуне Плана набавки Дома здравља Ковин за 2021.
годину.
Поред разматрања и усвајања наведених одлука, чланови Управног и Надзорног одбора Дома здравља
Ковин су од стране стручне службе установе информисани о комплетном пословању установе.
Уместо закључка
На предходним странама, представљен је Извештај о раду Дома здравља Ковин за 2020. годину,
чији остварени резултати говоре да се наша установа, у складу са расположивим капацитетима, труди
да пружи свој пун допринос да наша општина има што здравије становништво. Прави начин да се то
достигне је, јачање примарне здравствене заштите. Интенција је да се примарна здравствена заштита
у нашој општини развија као флексибилан и прилагодљив систем променама у окружењу. Дом здравља
Ковин стреми потпуном интегрисању у локалну заједницу, усмерен на превентивне здравствене
програме и остварењу потребне функционалне повезаности са вишим нивоима здравственог система.
Остварени резултати Дома здравља Ковин у 2020. години су чврста основа за обављање сложених и
обимних послова из домена примарне здравствене заштите становништву наше општине, као и
покретање нових иницијатива у правцу осавремењавања, праћења савремених техничко технолошких
достигнућа и континуиране едукације својих запослених.
Несумњив напредак медицине и технологије готово свакодневно повећавају трошкове
дијагностике и лечења са једне стране, док са друге стране тај напредак има своју компаративну
вредност. У таквој констелацији глобалних односа који се рефлектују и на нашу локалну средину,
методе које стоје на располагању менаџменту Дома здравља Ковин у домену здравствено-економске
евалуације, своде се на креирање рационалне основе за оптимално структурирање алокације ресурса.
Све нам то указује да наша установа неће моћи да рачуна на значајније промене у материјалној
подршци од стране Републичког фонда за здравствено осигурање већ ће морати да, заједно са
челницима локалне самоуправе, одговорним лицима у АПВ као носиоца права оснивача наше установе
изнађе начин и обезбеди средства како би предупредила лоше последице како по пословање а тако и
пре свега по становнике наше општине. Не сме се дозволити да се због мањка средстава и неке готово
историјске склоности, да актуелне проблеме превазилазимо нормативним устројствима, немамо
скорашњу намеру да схватимо да се суштина активности одвија у функционалном деловању.
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Здравствено-економска евалуација захтева веома често дужи временски хоризонт да би могле
релевантно да се сагледају разлике у трошковима и резултатима. Трошкови и резултати настају у
различито време и нису директно упоредиви. По питању финансирања Дома здравља Ковин мора се
поћи од здравствених потреба грађана наше општине, приоритета у задовољавању тих потреба и
реално могућих издвајања из буџета Општине Ковин за примарну здравствену заштиту. С друге
стране, чињеница је да су могућности издвајања у нашој општини, где су грађани претежно
сиромашни а привреда неразвијена, више него ограничене те се треба наћи оптимално решење, реални
извори средстава, како би се нашим суграђанима пружила што квалитетнија здравствена услуга.
Без обзира на неопходност примене економских принципа у раду и финансирању Дома здравља
Ковин, који у великој мери зависи од веома ограничених ресурса, право на примарну здравствену
заштиту, односно право на добро здравље, основно је и егзистенцијално људско право , без обзира на
материјалне могућности појединца. Неко је рекао „Здравље није све, али је без здравља, све остало
ништа“. Зато би Општина Ковин требала да усмери пажњу на одржање неопходног и медицински
прихватљивог и одрживог нивоа здравственог стања њених житеља. Министарство здравља Србије и
Влада Републике Србије, као предлагачи Закона о здравственој заштити, су имали у виду напред
наведени интерес, па су одредбама Закона предвидели и прописали обим заштите под називом
„Друштвена брига за здравље на нивоу Аутономне покрајине, општине, односно града“. У циљу
остваривања законом предвиђене друштвене бриге на нивоу општине, као и опредељивање
финансијских средстава у њеном буџету, гаранција су да ће се остваривати општи интереси у
примарној здравственој заштити становништва. Овом функцијом, општина ће постепено створити
услове да Дом здравља Ковин пређе из несигурног и дефицитарног у уравнотежено финансијско стање
и ефикасно обезбеђивање здравствених услуга својим становницима.
Свака минула година за собом остави путоказе за будућност. Из сваке године се извуку драгоцена
искуства те, ослањајући се на прошлост, загледани у будућност, дефинишемо будуће водеће вредности
наше установе: здравље је основни људски, породични и национални ресурс у остваривању живота са
пуним потенцијалом; брига за пацијента је наша професионална и животна мисија а посвећеност и
будућност установе је предуслов за бољи живот наших суграђана.

В.Д. Директор-а,
Мр Јасмина Ђаков дипл.ецц
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