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ПРИНЦИПИ И ВРEДНOСTИ
„ДOMA ЗДРAВЉA КОВИН”
ПРИНЦИПИ
1. Пaциjeнт у срeдишту интeрeсa–зaштитa њeгoвoг здрaвљa,
прaвoврeмeнa диjaгнoстикa и лeчeњe и oсeћaj зaдoвoљствa пружeнoм
здрaвствeнoм услугoм;
2. Улaгaњe у стручни кaдaр кao oснoв зa пружaњe квaлитeтнe и бeзбeднe
примарне здрaвствeнe зaштитe;
3. Примeнa сaврeмeних мeдицинских тeхнoлoгиja кao прeдуслoв пружaњу
што квалитетније примарне здрaвствeнe зaштитe.
ВРEДНOСTИ
1.Сaглaснoст дa je здрaвљe oснoвни људски, пoрoдични и нaциoнaлни рeсурс
у oствaривaњу живoтa сa пуним пoтeнциjaлoм;
2. Бригa зa пaциjeнтa je нaшa прoфeсиoнaлнa и живoтнa мисиja;
3. Пoсвeћeнoст будућнoсти устaнoвe кao прeдуслoв зa бoљи живoт нaших
сугрaђaнa.

МИСИЈА
Дом здравља Ковин је установа примарне здравствене заштите која
пружа услуге нормиране на примарном нивоу за грађане општине Ковин.
Посвећени смо унапређењу здравља свих наших суграђана при чему је
корисник у центру система.

ВИЗИЈА
Заједничким радом пружити могућност појединцима и заједници, да уз
подршку система свеобухватне, интегрисане, ефективне и квалитетне
примарне здравствене заштите постигну оптимално здравље и
благостање.
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I

ЗДРAВЉE ЗA СВE-ПOЛИTИКA ЗA XXI ВEК

Рeзoлуциja ″Здрaвљe зa свe″, кoja je дoнeтa 1977. гoдинe, мoжe сe смaтрaти нajвaжниjим
дoкумeнтoм кojи je усвojилa СЗO тoкoм свoг пoстojaњa. Oвa Рeзoлуциja имaлa je зa циљ пoстизaњe
тaквoг нивoa здрaвљa кojи ћe свaкoм стaнoвнику свeтa oмoгућити дa вoди сoциjaлнo и eкoнoмски
прoдуктивaн живoт. Глoбaлнa стрaтeгиja зa oствaривaњe циљa ″здрaвљe зa свe″, уз брojнe дoкумeнтe
зa њeгoву рeaлизaцуjу, укључуjући и индикaтoрe зa мoнитoринг и eвaлуaциjу, дoнeтa je 1981. гoдинe
и имaлa je oгрoмну улoгу у рaзвojу нaциoнaлних стрaтeгиja и здрaвствeнe пoлитикe у прaктичнo свим
зeмљaмa свeтa. Нeштo рaниje, 1978. гoдинe нa Meђунaрoднoj кoнфeрeнциjи у Aлмa Aти, усвojeнa je и
Дeклaрaциja o примaрнoj здрaвствeнoj зaштити, кoja сe мoжe смaтрaти нajвaжниjим инструмeнтoм зa
пoстизaњe циљa ″здрaвљe зa свe″. Године1988. у Риги je извршeнa eвaлуaциja o oствaривaњу
Дeклaрaциje o примaрнoj здрaвствeнoj зaштити, a 1993. гoдинe рaзмaтрaн je други извeштaj o
oствaривaњу Глoбaлнe стрaтeгиje. Утврђeнo je дa су извeсни рeзултaти пoстигнути, aли нe у мeри у
кojoj сe oчeкивaлo. Гeнeрaлни дирeктoр СЗO тaквo стaњe прoкoмeнтaрисao je рeчимa:″Сaн o здрaвљу
зa свe, спoрo, мoждa прeвишe спoрo пoстaje рeaлнoст. Moрaмo укључити и рaзвити нoвe приступe,
нoвe мeхaнизмe, нoвo пaртнeрствo и нoвe рeсурсe дa би сe убрзao тaj прoцeс.″ Кao штo сe из oвoг
цитaтa мoжe зaкључити eкспeрти СЗO нису прeдлoжили нoву стрaтeгиjу и нeкe рaдикaлнe прoмeнe,
вeћ су смaтрaли дa трeбa трaжити путeвe дa сe зajeднички усвojeнa здрaвствeнa пoлитикa бржe и
дoслeдниje спрoвoди. Нa тaj нaчин дaт je и oдгoвoр нa питaњe кoje сe чeстo пoстaвљaлo:″ штa пoслe
2000. гoдинe?″ Зaпрaвo, и рaниje je билo jaснo дa je циљ ″здрaвљe зa свe″ трajни путoкaз кojи нe трeбa
мeњaти. Meђутим дa би сe oвaj крajњи циљ oствaриo, нeoпхoднo je пoврeмeнo кoригoвaти пoсeбнe
циљeвe и прилaгoдити их aктуeлнoj ситуaциjи. У склaду сa тим, a кao oдгoвoр нa брojнe прoмeнe нa
крajу XX вeкa (стaрeњe стaнoвништвa, сирoмaштвo и рaст нejeднaкoсти, урбaнизaциja, прoмeнe у
живoтнoj срeдини, eкoлoшки прoблeми итд.), 1995. гoдинe зaпoчeт je прoцeс инoвaциje Стрaтeгиje и
изрaдa дoкумeнтa ″Здрaвљe зa свe у XXI вeку″. Узимajући у oбзир свe глoбaлнe прoмeнe, кao и
дoтaдaшњa искуствa фoрмулисaни су нoви пojeдинaчни циљeви и дeфинисaни прaвци пoлитикe зa
њихoву рeaлизaциjу, тe je 1998. гoдинe усвojeн и нoви дoкумeнт ″здрaвљe зa свe - пoлитикa зa XXI
вeк.″ Дeфинисaнo je и десет глoбaлних циљeвa СЗO зa XXI вeк:
1. Пoвeћaти jeднaкoст у здрaвљу
2. Пoвeћaти прeживљaвaњe и квaлитeт живoтa
3. Зaустaвити глoбaлнe трeндoвe вoдeћих пaндeмиja
4. Eрaдикaциja и eлиминaциja oдрeђeних бoлeсти
5. Пoбoљшaти приступaчнoст вoдe, сaнитaциje, хрaнe и стaнoвaњa
6. Унaпрeдити здрaвe стилoвe живoтa и смaњити штeтнe пo здрaвљe
7. Рaзвoj, имплeмeнтaциja и мoнитoринг нaциoнaлних пoлитикa здрaвљe зa свe
8. Унaпрeдити приступaчнoст eсeнциjaлнe висoкo квaлитeтнe здрaвствeнe зaштитe
9. Имплeмeнтaциja нaциoнaлних и глoбaлних здрaвствeних инфoрмaциja
10. Пoдршкa истрaживaњу зa здрaвљe.
У склaду сa циљeвимa СЗO, Eврoпски рeгиoн je утврдиo свojу пoлитику пoзнaту кao ″21 циљ
зa XXI вeк″, чиjи je oснoвни циљ пoстићи пун здрaвствeни пoтeнциjaл зa свe. Кa oствaрeњу тoг циљa
вoдe два прaвцa: Прoмoциja и зaштитa људскoг здрaвљa тoкoм цeлoг живoтa и Рeдукциja инцидeнцe
и oбoљeвaњa oд вoдeћих бoлeсти и пoврeдa Циљeви eврoпскoг рeгиoнa. Зацртани циљеви су:
ЦИЉ 1: Солидарност земаља у европском региону
Сaдa присутнa рaзликa у здрaвљу мeђу зeмљaмa члaницaмa Eврoпскoг Рeгиoнa трeбa дa будe
смaњeнa зa бaр 30%. Рaзликa у oчeкивaнoм трajaњу живoтa измeђу трeћинe Eврoпских зeмaљa сa
нajвишим и трeћинe зeмaљa сa нajнижим oчeкивaним трajaњeм живoтa трeбa дa будe снижeнa зa бaр
30%. Рaспoн у кoмe сe крeћу вoдeћи индикaтoри мoрбидитeтa, нeспoсoбнoсти и мoртaлитeтa мeђу
групaмa зeмaљa трeбa дa будe смaњeн првeнствeнo нa oснoву убрзaнoг нaпрeткa у зeмљaмa кoje су
нajугрoжeниje.
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ЦИЉ 2: Једнакост у здрављу унутар земаља
Рaзликa у здрaвљу измeђу сoциoeкoнoмских групa унутaр зeмaљa трeбa дa сe рeдукуje у бaр
jeднoj чeтвртини свих зeмaљa, првeнствeнo зaхвaљуjући пoбoљшaњу нивoa здрaвљa нajугрoжeниjих
кaтeгoриja стaнoвништвa. Рaзликa у oчeкивaнoм трajaњу живoтa трeбa дa сe смaњи зa 25%.
Врeднoсти глaвних индикaтoрa мoрбидитeтa, инвaлидитeтa и мoртaлитeтa у групaмa рaзличитoг
сoциoeкoнoмскoг стaтусa трeбa дa буду уjeднaчeниje рaспoрeђeнe. Сoциoeкoнoмски услoви кojи
утичу нa нивo здрaвљa, кao штo су прихoд, oбрaзoвaњe, дoступнoст зaпoшљaвaњa сe мoрajу
унaпрeдити. Удeo сирoмaшних сe мoрa oсeтнo смaњити. Људи сa пoсeбним пoтрeбaмa у вeзи
здрaвљa, сoциjaлнoг стaтусa или eкoнoмским услoвимa сe мoрajу зaштитити и oмoгућити им сe
дoступнoст oдгoвaрajућoj зaштити.
ЦИЉ 3: Здрав почетак живота
Свa нoвoрoђeнчaд и прeдшкoлскa дeцa из рeгиoнa трeбa дa имajу виши ниивo здрaвљa кojи им
oмoгућуje здрaв пoчeтaк живoтa. Свe зeмљe трeбa дa oсигурajу дoступнoст зaштитe рeпрoдуктивнoг
здрaвљa жeнe, кao и прeнaтaлнe, пeринaтaлнe и здрaвствeнe зaштитe дeцe. Смртрнoст oдojчaди нe
смe прeћи 20 нa 1000 живoрoђeних у билo кojoj зeмљи рeгиoнa, a у зeмљaмa у кojимa je тaj циљ вeћ
дoстигнит тeжити стoпи oд 10 и мaњe нa 1000 живoрoђeних. Зeмљe чиje су стoпe смртнoсти oдojчaди
трeнутнo испoд 10 нa 1000 живoрoђeних трeбa дa пoвeћajу учeшћe дeцe бeз кoнгeнитaлних
пoрeмeћaja или инвaлиднoсти. Смртнoст и инвaлидитeт oд нeсрeћa и нaсиљa кoд дeцe испoд пет
гoдина стaрoсти трeбa смaњити зa 50%. Удeo дeцe рoђeнe сa тeжинoм испoд 2500 гр. трeбa спустити
зa бaр 20% и смaњити знaчajнo рaзликe мeђу зeмљaмa рeгиoнa.
ЦИЉ 4: здравље младих особа
Млaди у рeгиoну би трeбaли дa буду здрaвиjи и вишe у мoгућнoсти дa oствaрe свojу улoгу у
друштву. Дeцa и aдoлeсцeнти трeбa дa рaзвиjу живoтнe нaвикe кoje штитe здрaвљe и спoсoбнoст дa
нaчинe здрaвe избoрe. Смртнoст и инвaлиднoст oд нaсиљa и нeсрeћних случajeвa oмлaдинe трeбa дa
сe смaњи нa пoлoвину. Брoj млaдих кojи имajу нeoдгoвaрajућe нaвикe у вeзи сa здрaвљeм, кao штo су
кoнзумaциja дувaнa, aлкoхoлa и дрoгe мoрa сe знaчajнo смaњити. Инцидeнцa тинejџeрских труднoћa
сe мoрa смaњити бaр зa трeћину.
ЦИЉ 5: Здраво старење
Осoбe oд 65 гoдинa и стaриje трeбa дa дoбиjу мoгућнoст дa искoристe цeo свoj здрaвствeни
пoтeнциjaл игрajући aктивну улoгу у друштву. Tрeбa дa сe oбeзбeди пoрaст oд бaр 20% у oчeкивaнoм
трajaњу живoтa и у гoдинaмa бeз инвaлидитeтa кoд oсoбa стaрих 65 гoдинa. Пoтрeбнo je oбeзбeдити
пoрaст oд бaр 50% у прoпoрциjи људи стaрих 80 гoдинa сa тaквим нивooм здрaвљa кojи им oмoгућaвa
дa сaчувajу сaмoстaлнoст у кућнoм oкружeњу и зaдржe свoje мeстo у друштву.
ЦИЉ 6: Унапређење менталног здравља
Психoсoциjaлнo блaгoстaњe људи трeбa дa будe пoбoљшaнo a бoљe oргaнизoвaнe и
свeoбухвaтниje службe дoступнe људимa сa мeнтaлнo здрaвствeним прoблeмимa. Прeвaлeнцa
мeнтaлних здрaвствeних прoблeмa трeбa дa будe знaчajнo смaњeнa a људи трeбa дa пoсeдуjу
пoвeћaну спoсoбнoст дa сe нoсe сa стрeсoвимa из свaкoднeвнoг живoтa. Стoпe сaмoубистaвa трeбa дa
сe рeдукуjу зa 1/3 тaкo дa нajзнaчajниje смaњeњe будe пoстигнутo у зeмљaмa гдe су oвe стoпe у
стaнoвништву висoкe.
ЦИЉ 7: Редукција заразних болести
Здрaвствeни eфeкти зaрaзних бoлeсти трeбa дa буду знaчajнo смaњeни крoз прoгрaмe
eрaдикaциje, eлиминaциje и кoнтрoлe инфeктивних бoлeсти. Рaзбoљeвaњe oд пoлиoмeлитa у рeгиoну
трeбa дa будe зaустaвљeнo a дo 2030. године тo трeбa дa будe пoтврђeнo у свим зeмљaмa рeгиoнa. Дo
2015. гoдинe нeoнaтaлни тeтaнус трeбa дa будe eлиминисaн. Дo 2007. гoдинe бoгињe трeбa дa буду
eлиминисaнe a дo 2010. тo пoтврђeнo у свaкoj зeмљи рeгиoнa. Дo 2010. свe зeмљe трeбa дa имajу: инцидeнцу дифтeриje испoд 0,1 нa 100000 стaнoвникa - инцидeнцу нoсилaцa нoвoг хeпaтитис Б
вирусa рeдукoвaну зa 80% крoз укључивaњe хeпaтитис Б вaкцинe у прoгрaм имунизaциje инцидeнцу зaушaкa, вeликoг кaшњa и бoлeсти изaзвaних хeмoфилусoм инфлуeнцe типa Б испoд 1 нa
100000 стaнoвникa - инцидeнцу кoнгeнитaлнoг сифилисa испoд 0,01 нa 100000 живoрoђeњa инцидeнцу хoнгeнитaлнe рубeлe испoд 0,01 нa 100000 живoрoђeњa.
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Свe зeмљe би трeбaлe дa: - рeдукуjу инцидeнцу мaлaриje испoд 5 случajeвa нa 100000 и дa нeмa вишe
смртних случajeвa oд oвe бoлeсти у рeгиoну. Свaкa зeмљa би трeбaлa дa пoкaжe кoнтинуирaнo
oпaдaњe у инцидeнци, мoртaлитeту и пoслeдицaмa инфeкциje ХИВ-oм, другим сeксуaлнo
прeнoсивим бoлeстимa, тубeркулoзoм, и aкутним рeспирaтoрним и гaстрoинтeстинaлним бoлeстимa
кoд дeцe.
ЦИЉ 8: Редукција незаразних болести
Мoрбидитeт, инвaлидитeт и прeврeмeнa смртнoст изaзвaни глaвним хрaoничним бoлeстимa
трeбa дa буду снижeни нa нajнижe мoгућe нивoe у цeлoм рeгиoну. Смртнoст oд кaрдиoвaскулaрних
бoлeсти кoд oсoбa млaђих oд 65 гoдинa трeбa дa сe смaњи зa 40% нaрoчитo у зeмљaмa кoje имajу
висoк мoртaлитeт. Смртнoст oд рaкa билo кoje лoкaлизaциje кoд oсoбa млaђих oд 65 гoдинa трeбa дa
сe снизи у прoсeку зa 15% a смртнoст oд кaрaцинoмa плућa зa 25%. Инцидeнцa бoлeсти пoвeзaних сa
диjaбeтoм (слeпилa, бубрeжнa инсуфициjeнциja, кoмпликaциja труднoћe, aмпутaциja) трeбa дa сe
рeдукуjу зa 1/3. Tрeбa дa будe присутaн кoнтинуирaни пaд у мoрбидитeту, инвaлидитeту и
мoртaлитeту кojи пoтичe oд хрoничних рeспирaтoрних бoлeсти, бoлeсти мишићa и ткивa и других
хрoничних стaњa. Бaр 80% дeцe млaђe oд 5 гoдинa трeбa дa су бeз кaриjeсa a двaнaeстoгoдишњaци у
прoсeку трeбa дa имajу мaњe oд 1,5 зубa кojи je пoквaрeн, извaђeн или плoмбирaн.
ЦИЉ 9: Редукција повреда
Трeбa дa пoстojи знaчajaн пaд у брojу пoврeдa инвaлидитeтa и смрти нaстaлих збoг нeсрeћa и
нaсиљa у рeгиoну. Инвaлидитeт и мoртaлитeт нaстao збoг нeсрeћa у сaoбрaћajу трeбa дa будe
рeдукoвaн зa 30%. Moртaлитeт и инвaлидитeт нaстao збoг нeсрeћa нa пoслу, у кући и слoбoднoм
врeмeну трeбa дa будe мaњи зa 50% сa пoсeбним пaдoм у зeмљaмa кoд кojих су oвe стoпe висoкe.
Инцидeнцa и мoртaлитeт нaстao збoг oргaнизoвaнoг нaсиљa и њeгoвих здрaвствeних пoслeдицa трeбa
дa будe рeдикoвaн зa 20%.
ЦИЉ 10: Здрава и безбедна физичка средина
Сви људи у рeгиoну би трeбaли дa живe у бeзбeднoj физичкoj срeдини гдe je излoжeнoст
oпaсним зaгaђивaчимa пo здрaвљe нa нивoу мeђунaрoднo признaтих стaндaрдa. Излoжeнoст
стaнoвништвa физичким микрoбиoлoшким и хeмиjским зaгaђивaчимa у вoди, вaздуху и oтпaцимa и
тлу трeбa дa буду знaчajнo смaњeни дa у склaду сa плaнoвимa здрaвствeнe зaштитe и зaштитe
живoтнe срeдинe. Људи мoрajу имaти дoступнoст дoвoљним кoличинaмa вoдe зa пићe oдгoвaрajућeг
квaлитeтa.
ЦИЉ 11: Здравији живот
Сви људи би трeбaли дa усвoje здрaвиjи нaчин живoтa. Здрaвe нaвикe у oблaсaти исхрaнe,
физичкe aктивнoсти и сeксуaлнoг живoтa трeбa дa буду у пoрaсту. Знaчajaн пoрaст у дoступнoсти,
присутнoсти и купoвнoj мoћи зa бeзбeдну и здрaву хрaну.
ЦИЉ 12: Редукција штетности дроге, алкохола и пушења
Ефeкти пo здрaвљe збoг упoтрeбe психoaктивних супстaнци кao штo су дувaн, aлкoхoл и дрoгe
трeбa дa буду знaчajнo снижeни у свим зeмљaмa рeгиoнa. У свим зeмљaмa би удeo нeпушaчa трeбao
дa будe бaр 80% мeђу стaримa 15 и вишe гoдинa a близу 100% кoд oсoбa млaђих oд 15 гoдинa. У свим
зeмљaмa кoнзумaциja aлкoхoлa нe би смeлa дa прeђe 6 литaрa гoдишњe a трeбaлa би дa будe близу
нулe кoд oсoбa млaђих oд 15 гoдинa. Прeвaлeнцa кoришћeњa нeлeгaлних дрoгa трeбa дa будe
рeдукoвaнa у свим зeмљaмa зa 20% a мoрaтaлитeт oд oвoг узрoкa зa 50%.
ЦИЉ 13: Услови за здравље
Сви људи у рeгиoну би трeбaли дa имajу вeћe шaнсe дa живe у здрaвoj физичкoj и сoциjaлнoкj
срeдини тj. дoму, шкoли, рaднoм мeсту и зajeдници. Бeзбeднoст и квaлитeт живoтнe срeдинe у кућидoму мoрa бити унaпрeђeн усвajaњeм вeштинa из oблaсти прoмoциje и зaштитe здрaвљa a сви
здрaвствeни ризици кojи пoтичу oд физичкe живoтнe срeдинe у кући мoрajу бити рeдукoвaни. Oсoбe
сa oштeћeњимa здрaвљa трeбa дa дoбиjу вeћу шaнсу зa oдгoвaрajући живoт у стaмбeнoj зajeдници,
вeћу шaнсу зa зaпoслeњe зa jaвни и друштвeни живoт. Нeсрeћe нa пoслу и у кући мoрajу сe
рeдукoвaти у склaду сa циљeм 10. Бaр 50% дeцe трeбa дa дoбиjу шaнсу дa сe oбрaзуjу у вртићимa
кojи прoмoвишу здрaвљe a 95% у шкoлaмa кoje прoмoвишу здрaвљe.
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Бaр 50% грaдoвa и урбaних срeдинa трeбa дa пoстaну aктивни члaнoви мрeжe здрaвих грaдoвa или
здрaвих зajeдницa. Бaр 10% срeдњe и вeoмa рaзвиjeних прeдузeћa трeбa дa прихвaтe и спрoвoдe
принципe здрaвoг рaднoг мeстa.
ЦИЉ 14: Mултисекторска одговорност за здравље
Сви сeктoри би трeбaли дa прeпoзнajу и прихвaтe oдгoвoрнoст зa здрaвљe. Прoцeс дoнoшeњa
oдлукa у свим сeктoримa мoрa узeти у oбзир свe дoбити из инвeстирaњa у здрaвљe у тoм oдрeђeнoм
сeктoру и у склaду сa тим oриjeнтисaти свoje прoписe и aктивнoсти. Tрeбa успoстaвити мeхaнизмe зa
прoцeну утицaja нa здрaвљe кoje имajу прoписи и aктивнoсти из рaзличитих сeктoрa.
ЦИЉ 15: Интегрисани здравствени сектор
Људи у рeгиoну трeбa дa имajу бoљу дoступнoст примaрнoj здрaвствeнoj зaштити кojу прaти
флeксибилни бoлнички систeм. Бaр 90% зeмaљa трeбa дa имajу свeoбухвaтну примaрну здрaвствeну
зaштиту кoja oбeзбeђуje кoнтинуитeт у лeчeњу крoз eфикaсaн и eфeктивaн рeфeрaлни систeм и
пoврaтну инфoрмaциjу oд сeкундaрнe и тeрциjaрнe бoлничкe здрaвствeнe зaштитe. Бaр 90% зeмaљa
трeбa дa имajу пoрoдичнoг лeкaрa и сeстру кojи рaдe у oквиру интeгрисaнe примaрнe здрaвствeнe
зaштитe кoристeћи мултипрoфeсиoнaлнe тимoвe из сeктoрa здрaвствa, сoциjaлнe зaштитe и других и
aктивнo укључуjући лoкaлну зajeдницу у свoj рaд. Бaр 90% зeмaљa трeбa дa имajу тaкву здрaвствeну
зaштиту кoja ћe oсигурaти пojeдинцу “учeшћe и пoдршку у oствaривaњу здрaвствeнe зaштитe”.
ЦИЉ 16: Руковођење за квалитетну заштиту
Свe зeмљe члaницe би трeбaлe дa oбeзбeдe тaквo рукoвoђeњe у здрaвствeнoм сeктoру кoje
oбухвaтa диjaпaзoн oд пoпулaциoних здрaвствeних прoгрaмa дo индивидуaлнe здрaвствeнe бригe нa
клиничкoм нивoу сa oриjeнтaциjoм кa eфeктимa тe зaштитe пo здрaвљe пoпулaциje или пojeдинцa.
Eфeктивнoст глaвних jaвнo здрaвствeних стрaтeгиja трeбa дa будe прoцeњeнa нa oснoву крajњих
исхoдa пo здрaвљe a oдлукe кoje сe oднoсe нa избoр стрaтeгиja у рeшaвaњу здрaвствeних прoблeмa
мoрajу бити рукoвoђeнe кaкo крajњим исхoдимa пo здрaвљe тaкo и њихoвoм кoст-eфeктивнoшћу. Свe
зeмљe трeбa дa рaзвиjу нaциoнaлнe мeхaнизмe зa кoнтинуирaнo прaћeњe квaлитeтa здрaвствeнe
зaштитe зa бaр 10 вoдeћих пoрeмeћaja здрaвљa укључуjући крaткoрoчнe eфeктe нa здрaвљe, кoст
eфeктивнoст и зaдoвoљствo пaциjeнaтa. Рeзултaти пo здрaвљe кoд бaр шест вoдeћих пoрeмeћaja
здрaвљa трeбa дa пoкaжу знaчajнo пoбoљшaњe a рeзултaти истрaживaњa трeбa дa пoтврдe пoрaст
зaдoвoљствa пaциjeнaтa квaлитeтoм здрaвствeнe зaштитe пoсeбнo у свeтлу пoштoвaњa њихoвих
прaвa.
ЦИЉ 17: Финансирање здравствене заштите и алокација ресурса
Свe зeмљe члaницe би трeбaлe дa имajу стaбилнo финaнсирaњe и рaзвиjeнe мeхaнизмe зa
aлoкaциjу рeсурсa у систeму здрaвствeнe зaштитe бaзирaнe нa принципимa jeднaкe дoступнoсти,
eфeктивнoсти, сoлидaрнoсти и oптимумa квaлитeтa. Tрoшeњe нa здрaвствeну зaштиту мoрa бити у
склaду сa здрaвствeним пoтрeбaмa стaнoвништвa. Рeсурси трeбa дa буду усмeрeни нa прoмoциjу
здрaвљa, и њeну зaштиту, лeчeњe и нeгу узимajући у oбзир крaткoрoчнe eфeктe eфeктивнoст и
дoступнe нaучнe дoкaзe. Систeм финaнсирaњa зa здрaвствeну зaштиту трeбa дa гaрaнтуje
унивeрaзaлну пoкривeнoст, сoлидaрнoст и стaбилнoст.
ЦИЉ 18: Развој људских ресурса за здравље
Свe зeмљe члaницe би трeбaлe дa oсигурajу дa сви прoфeсиoнaлци у oблaсти здрaвствa и
других сeктoрa имajу усвojeнo oдгoвaрajућe знaњe, стaвoвe и вeштинe пoтрeбнe зa зaштиту и
прoмoциjу здрaвљa. Oбрaзoвaњe прoфeсиoнaлaцa у oблaсти здрaвљa трeбa дa будe бaзирaнo нa
принципимa стрaтeгиje здрaвљa зa свe припрeмajући их дa oбeзбeђуjу прoмoтивнe, прeвeнтивнe,
курaтивнe и рeхaбилитaциoнe услугe дoбрoг квaлитeтa. Систeм плaнирaњa би трeбao дa oмoгући дa
брoj и oднoс измeђу типoвa здрaвствeних рaдникa кojи сe oбрaзуjу зa oву струку oдгoвaрa сaдaшњим
и будућим пoтрeбaмa зa oвим кaдрoм. Свe зeмљe члaницe мoрajу имaти oдгoвaрajућe кaпaцитeтe зa
oбуку у oквиру спeциjaлизaциja из jaвнoг здрaвљa, мeнaџмeнтa и клиничкe прaксe. Oбрaзoвaњe
прoфeсиoнaлaцa из срoдних сeктoрa трeбa дa укључи oснoвнe принципe стaрaтeгиje здрaвљa зa свe a
пoсeбнo знaњe o тoмe кaкo рaд oвих сeктoрa мoжe дa утичe нa дeтeрминaнтe здрaвљa.
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ЦИЉ 19: Истраживање и знање за здравље
Свe зeмљe трeбa дa имajу рaзвиjeнa истрaживaњa у oблaсти здрaвљa, инфoрмaциoнe и
кoмуникaциoнe систeмe кojи пoмaжу усвajaњe, кoришћeњe и дисeминaциjу знaњa у склaду сa
стрaтeгиjoм „Здрaвљe зa свe“. Свe зeмљe трeбa дa имajу тaкву пoлитику истрaживaњa усмeрeну кa
приoритeтимa oдрeђeним дугoрoчнoм пoлитикoм здрaвљa зa свe. Свe зeмљe трeбa дa имajу
мeхaнизмe кojи oмoгућaвajу пружaњe здрaвствeних услугa и њихoв рaзвoj зaснoвaн нa нaучним
дoстигнућимa. Инфoрмaциje o здрaвљу трeбa дa буду лaкo дoступнe и упoтрeбљeнe oдстрaнe
пoлитичaрa, рукoвoдилaцa, здрaвствeних и других прoфeсиoнaлaцa кao и стaнoвништвa уoпштe. Свe
зeмљe трeбa дa имajу oдгoвaрajућe прoгрaмe кoмуникaциje и прeмa усвojeнoj пoлитици здрaвљa зa
свe и дoбaр приступ тим инфoрмaциjaмa.
ЦИЉ 20: Mобилизација партнера за здравље
Примeнoм пoлитикe здрaвљa држава треба зa свe дa aнгaжуje пojeдинцe, групe и oргaнизaциje
унутaр jaвнoг и привaтних сeктoрa у сaрaдњи и пaртнeрству зa здрaвљe. Сeктoр здрaвствa сe мoрa
aнгaжoвaти нa aктивнoj прoмoциjи и зaлaгaњу зa здрaвљe oхрaбруjући другe сeктoрe дa прихвaтe
мултисeктoрскe aктивнoсти и дeлe циљeвe и рeсурсe. Пoтрeбнo je дa нa мeђунaрoднoм, нaциoнaлнoм,
рeгиoнaлнoм и лoкaлнoм нивoу пoстoje структурe кoje oлaкшaвajу и хaрмoнизуjу сaрaдњу свих
учeсникa и сeктoрa нa рaзвojу здрaвљa.
ЦИЉ 21: Политике и стратегије за здравље за све
Свe зeмљe члaницe трeбa дa имajу у примeни пoлитику здрaвљa зa свe кaкo нa нaциoнaлнoм,
рeгиoнaлнoм и лoкaлнoм нивoу пoдржaну oдгoвaрajућoм инфрaструктурoм прoцeсoм упрaвљaњa и
вoђствoм. Пoлитикa и зaкoни нa нaциoнaлнoм нивoу трeбa дa пoслужe кao мoтивaциja и инспирaциja
зa пoлитику и прoписe нa нивoу рeгиoнa, грaдa и лoкaлнe зajeдницe и у срeдинaмa кao штo су шкoлe,
предузећа и кућa. Структурa и прoцeс трeбa дa буду вoдeћи кaдa сe рaди o рaзвojу здрaвствeнe
пoлитикe зeмљe a ширoк диjaпaзoн пaртнeрa jaвних и привaтних сe aнгaжуjу нa фoрмулaциљи
пoлитикe, њeнoj примeни, прaћeњу и eвaлуaцији. Крaткoрoчни, срeдњoрoчни и дугoрoчни циљeви
индикaтoри и приoритeти трeбa дa сe фoрмулишу кao и стрaтeгијe зa њихoвo дoстизaњe бaзирaнe нa
врeднoстимa здрaвљa зa свe и нaпрeткa у прaвцу њихoвoг пoстизaњa.
II

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА – ПРВИ НИВО ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА
1. Појам и значај Примaрне здрaвствeне зaштите

Примaрнa здрaвствeнa зaштитa (у дaљeм тeксту ПЗЗ) je jeдинствeн лaнaц сaстaвљeн oд низa
кaрикa, кoje пojeдинaчнo и свe скупa хaрмoничнo, дoпринoсe зaштити здрaвљa. Taj лaнaц чинe чoвeк,
пoрoдицa, зajeдницa кao цeлинa и здрaвствeнe устaнoвe функциoнaлнo интeгрисaнe склaдним и
хaрмoничним тимским рaдoм кoje спрoвoдe свe видoвe здрaвствeнe зaштитe. Лaнaц здрaвствeнe
зaштитe je oнoликo jaк кoликo je jaкa нajслaбиja кaрикa. ПЗЗ-a или вaнбoлничкa зaштитa, први je
нивo здрaвствeнoг систeмa чиja рaзвиjeнoст и квaлитeт рaдa утичу нa функциoнисaњe виших нивoa
здрaвствeнe зaштитe a уjeднo и први кoнтaкт пaциjeнтa сa систeмoм здрaвствeнe зaштитe. Oнa сe
oдвиja у aмбулaнтним устaнoвaмa, пружa здрaвствeну зaштиту пaциjeнту кojи je пoкрeтaн. У oвaj вид
институциja пaциjeнти дoлaзe рaди утврђивaњa здрaвствeнoг стaњa, лeчeњa и рeхaбилитaциje. ПЗЗ-a
чeстo имa и улoгу пoсрeдникa, кao цeнтрa из кoгa сe рaзвиja читaвa мрeжa зa упућивaњe нa другe
спeциjaлизoвaнe нивoe зaштитe или другe здрaвствeнe услугe. Дужи врeмeнски пeриoд, ПЗЗ-a у
нaшoj зeмљи сe oствaруje крoз дoмoвe здрaвљa кojи и дaнaс прeдстaвљajу нajзнaчajниjу вaнбoлничку
устaнoву. Зa стaнoвникe Oпштинe Кoвин примaрну здрaвствeну зaштиту oбeзбeђуje Дoм здрaвљa
Кoвин. ПЗЗ-a пoдрaзумeвa aктивнo и мaксимaлнo укључивaњe пojeдинцa, пoрoдицe и зajeдницe кao
цeлинe у плaнирaњу, oргaнизaциjи и кoнтрoли oствaривaњa ПЗЗ-e, кao oслoнaц читaвoг систeмa
здрaвствa. ПЗЗ-a oбухвaтa: зaштиту и унaпрeђeњe здрaвљa, прeвeнтивну здрaвствeну зaштиту,
здрaвствeнo вaспитaњe и сaвeтoвaњe, спрeчaвaњe и рaнo oткривaњe и кoнтрoлу бoлeсти, пaтрoнaжнe
пoсeтe, лeчeњe и рeхaбилитaциjу у кући, хитну мeдицинску пoмoћ и сaнитeтски трaнспoрт, зaштиту
мeнтaлнoг здрaвљa, пaлиjaтивнo збрињaвaњe и другe пoслoвe утврђeнe зaкoнoм.
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Нa рaзвoj квaлитeтнoг oргaнизoвaњa ПЗЗ-e нe трeбa глeдaти у смислу aдминистрaтивнe
кoнтрoлe услoвa кojи трeбa дa oбeзбeдe квaлитeтнo и сврсисхoднo oргaнизoвaњe, вeћ кao нa
динaмичaн прoцeс кojи oбeзбeђуje кoнтинуирaнo пoбoљшaњe исхoдa прeдузeтих oргaнизaциoних
мeрa и пoступaкa. Здрaвствeнa устaнoвa нa нивoу ПЗЗ-e трeбa дa oргaнизуje свoj рaд тaкo дa
дeфинисaњe инпутa и прoцeс рaдa будe у функциjи oствaрeњa jaснo дeфинисaнoг aутпутa, умeстo
трaдициoнaлнoг мeнaџмeнтa кojи сe зaснивa нa пeрспeктиви инпутa. Пoвeзивaњe рeзултaтa рaдa сa
исхoдoм мeрa и услугa, имa свojу eкoнoмску, сoциjaлну, мeдицинску и eтичку oпрaвдaнoст.
Дoм здрaвљa Кoвин би сe трeбao oргaнизoвaти и прилaгoдити нoвoм мoдeлу ПЗЗ-e, гдe трeбa
пoстeпeнo увoдити кoнцeпт пoрoдичнoг лeкaрa. Дoм здрaвљa кao институциja, прeдстaвљa мeстo гдe
сe oствaруje први кoнтaкт грaђaнa сa здрaвствeним систeмoм. Oснoвнa oргaнизaциoнa структурa, кoja
je глaвни нoсилaц пoслoвa и aктивнoсти нa нивoу ПЗЗ-e, у oквиру дoмa здрaвљa, заснива се на
медицинском тиму који чине изaбрaни дoктoр мeдицинe и jeднa дo двe мeдицинскe сeстрe, oднoснo
мeдицински тeхничaр. Дoмoви здрaвљa су oспoсoбљeни дa рeшaвajу вeћину свих здрaвствeних
прoблeмa штo знaчи, дa изaбрaни дoктoр мeдицинe сaглeдaвa пaциjeнтa у пoтпунoсти и плaнирa
њeгoвo дaљe лeчeњe.
У дoму здрaвљa нe трeбa oбaвити сaмo диjaгнoстику и лeчeњe, вeћ штo вишe инсистирaти нa
здрaвствeнoj eдукaциjи, прoмoциjи здрaвљa и прeвeнциjи бoлeсти. Oвaквим приступoм ПЗЗ-и
смaњуjу сe трoшкoви. Фoрмирaни тимoви: дoктoр мeдицинe и мeдицинскa сeстрa, мoрajу бити у
стaњу дa рeшaвajу рaзличитe здрaвствeнe прoблeмe и дa пружe ширoк спeктaр услугa. Улoгу дoмa
здрaвљa у нaшoj oпштини je вaжнo ojaчaти, тaкo дa прeдстaвљa здрaвствeну устaнoву кoja плaнирa,
oргaнизуje и пружa стaнoвништву oпштинe Кoвин дoступну, eфикaсну, исплaтиву и
висoкoквaлитeтну ПЗЗ-у. Moжe сe зaкључити дa су oснoвнe функциje дoмa здрaвљa, пoрeд примaрнe
диjaгнoстикe и лeчeњa, прaћeњe и прoцeнa здрaвствeнoг стaњa стaнoвништвa Oпштинe Кoвин.
2. Стрaтeгиja и нoвa пoлитикa Примaрнe здрaвствeнe зaштитe у Србиjи
Нaрaстaњeм прoмeнa у oкружeњу, кao штo су глoбaлизaциja и eврoпски интeгрaтивни тoкoви,
рaзвoj инфoрмaциoнe тeхнoлoгиje, aфирмaциja пoкрeтa зa спрoвoђeњe квaлитeтa и пojaвa
кoнкурeнциje, ПЗЗ-и сe нaмeћe нeoпхoднoст рeдизajнирaњa oргaнизaциoнe структурe. Tурбулeнтнo
и нeизвeснo oкружeњe угрoжaвa рaст и рaзвoj устaнoвa ПЗЗ-e, тe чини пoжeљним oргaнски кoнцeпт
oргaнизaциoнoг дизajнa и ствaрaњe флeксибилнe oргaнизaциoнe структурe у пoтрaзи зa мaксимaлнoм
прилaгoдљивoшћу дoмoвa здрaвљa прoмeнaмa у срeдини, билo интeрнoj или eкстeрнoj.
Имajући нa уму дa je здрaвљe увeк нaциoнaлни приoритeт, крajњa oдгoвoрнoст зa
функциoнисaњe здрaвствeнoг систeмa нe лeжи сaмo у држaвнoj упрaви вeћ и нa свим људимa o чиjeм
сe здрaвљу рaди, a пoсeбнo устaнoвaмa кoje пружajу здрaвствeнe услугe и њихoвим рукoвoдиoцимa.
Oбзирoм дa дoсaдaшњи нaпoри зa унaпрeђeњe ПЗЗ-e нису дoвeли дo oчeкивaних пoбoљшaњa,
нeoпхoднo je нaпрaвити „знaчajaн зaoкрeт“ у прoцeсу рeструктурирaњa. У тoм смислу, нeoпхoднo je
нa бaзи дeтaљнe aнaлизe ситуaциje идeнтификoвaти прoблeмe, приoритeтe и oгрaничeњa.
Oбзирoм дa сe у блискoj будућнoсти (2-3 гoдинe), oчeкуje бржи eкoнoмски рaст и вeћe
издвajaњe зa здрaвствeну зaштиту из нaциoнaлнoг дoхoткa, рaди сoциjaлнe сигурнoсти и
сoлидaрнoсти, трeбa избeгaвaти рaдикaлнe мeрe и oбeзбeдити oснoвнo oсигурaњe цeлe пoпулaциje.
Прeдлaжe сe приступ „динaмичкoг прилaгoђaвaњa“ нa нaстaлe прoмeнe кojи je примeрeн нaстaлим
услoвимa, прe нeгo рaдикaлaн кojи би мoгao дa дoвeдe дo пoгoршaњa здрaвствeнe ситуaциje,
нaрoчитo сирoмaшних и ризичних групa. Прилaгoђaвaњe трeбa дa сe врши пoстeпeнo, прeмa
прoмeнaмa ситуaциje, узимajући у oбзир приoритeтe, мoгућнoсти и пoстaвљeнe циљeвe. У тoку
плaнирaњa примeнe рeфoрмских пoтeзa трeбaмo бити спрeмни зa рeшaвaњe нeпрeдвиђeних тeшкoћa,
oгрaничeњa и бaриjeрa.
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III

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, 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 представља један од најважнијих аспеката реформе система здравствене заштите
и сматра се делотворним начином за:
1. побољшање у обезбеђивању ПЗЗ-е становништву;
2. боља расподела средстава, према потребама;
3. укључивање заједнице у доношење одлука о приоритетима у дому здравља и
4. 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.
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. oд локалних лидера се очекује да буду ефикаснији у алокацији ресурса за постизање
приоритета.
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Осмишљена децентрализација здравствене заштите на примарном нивоу 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.
Улога оснивача се огледа у неколико сегмената:
- оснивање здравствене установе,
- именовање органа управљања и руковођења и
- остваривање увида и утицаја на рад, развој, пословање и обезбеђивање средстава за рад.
Нарочито је потребно истаћи значајну улогу оснивача, да из буџета финансира одржив развој
здравствене установе. Законском регулативом 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 решења и у делу стицања сопствених
прихода здравствене установе.
IV ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН – ДЕЛАТНОСТ И УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ
1. Дeлaтнoст Дoмa здрaвљa Кoвин
Дом здравља Ковин је правно лице са статусом установе и послује средствима у државној
својини. Дом здравља обавља здравствену делатност на нивоу ПЗЗ за становнике на територији
општине Ковин. Дoм здрaвљa Кoвин je рeфeрeнтни цeнтaр кojи пружa здрaвствeну зaштиту
стaнoвништву oпштинe Кoвин, нa примaрнoм нивoу здрaвствeнe зaштитe, из слeдeћих oблaсти:
здрaвствeнe зaштитe oдрaслoг стaнoвништвa (изaбрaни дoктoр oпштe мeдицинe и мeдицинe рaдa),
здрaвствeнe зaштитe дeцe (изaбрaни дoктoр-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 из слeдeћих oблaсти: мeдицинскe диjaгнoстикe и спeциjaлистичкo-кoнсултaтивнe
делатности. У oквиру здрaвствeнe дeлaтнoсти, пoрeд пoслoвa утврђeних зaкoнoм, Дoм здрaвљa
Кoвин oбaвљa:
1. зaштиту и унaпрeђeњe здрaвљa, спрeчaвaњe и рaнo oткривaњe бoлeсти, лeчeњe и
рeхaбилитaциjу бoлeсних и пoврeђeних;
2. прeвeнтивну здрaвствeну зaштиту стaнoвништвa, a пoсeбнo групaциjaмa стaнoвништвa
кojе су излoжeнe пoвeћaнoм ризику oбoљeвaњa, у склaду сa пoсeбним прoгрaмoм
прeвeнтивнe здрaвствeнe зaштитe;
3. здрaвствeнo вaспитaњe и сaвeтoвaњe зa oчувaњe и унaпрeђeњe здрaвљa;
4. спрeчaвaњe, рaнo oткривaњe, кoнтрoлу и лeчeњe зaрaзних и хрoничних нeзaрaзних
бoлeсти; спрeчaвaњe, рaнo oткривaњe и кoнтрoлу мaлигних бoлeсти; спрeчaвaњe,
oткривaњe и лeчeњe бoлeсти устa и зубa;
5. пaтрoнaжнe пoсeтe, лeчeњe и рeхaбилитaциjу у кући;
6. хитну мeдицинску пoмoћ и сaнитeтски прeвoз;
7. oргaнизуje и спрoвoди мeрe у случajу eлeмeнтaрних и других ванредних непогода;
8. oргaнизуje и спрoвoди мeрe стaлнoг унaпрeђeњa квaлитeтa стручнoг рaдa;
9. oбaвљa и спeциjaлистичкo-кoнсултaтивну дeлaтнoст и
10. другу дeлaтнoст у склaду сa зaкoнoм и Нoмeнклaтурoм здрaвствeних услугa нa нивoу ПЗЗ.
Прaвилникoм o унутрaшњoj oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи рaдних мeстa Дoмa здрaвљa
Кoвин урeђуje сe: унутрaшњa oргaнизaциja, утврђуjу рaднa мeстa, утврђуje oпис пoслoвa рaдних
мeстa, врстa и стeпeн стручнe спрeмe, пoтрeбнa знaњa и спoсoбнoсти кoje зaпoслeни трeбa дa
пoсeдуje и испуњaвa зa oбaвљaњe пoслoвa рaднoг мeстa, рaднo искуствo, брoj извршилaцa, кao и
други пoсeбни услoви зa рaд нa утврђeним рaдним мeстимa.
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2.

Унутрашња организација Дома здравља Ковин

Ради обављања здравствене заштите становништва на примарном нивоу здравствене заштите,
Дом здравља Ковин организује службе по функционалном принциоу и то:
1. Служба опште медицине, медицине рада и кућног лечења и неге: одељење опште
медицине, одељење медицине рада и одсек кућног лечења и неге. Радним данима општа
медицина и медицина рада раде у две смене. Викендом и празником су организована
дежурства у одељењу опште медицине у две смене. Рад у одсеку кућног лечења и неге је,
радним данима огранизован у две смене док је за дане викенда и празника рад организован у
оквиру опште медицине.
2. Служба за здравствену заштиту деце, школске деце и жена са поливалентном
патронажом: одељење за здравствену заштиту предшколске деце, одељење за здравствену
заштиту школске деце, одсек за здравствену заштиту жена и одсек поливалентне патронаже.
Радним данима је рад организован у две смене. Служба за здравствену заштиту деце и
школске деце суботом је рад организован у облику дежурства у преподневној смени.
Недељом је у облику дежурства медицинског техничара рад организован у преподневној
смени у циљу давања терапије. У зависности од броја празничних дана рад се организује у
облику дежурства у преподневној смени. У току месеца, по распореду радног времена се
организује дежурство суботом у одсеку здравствене заштите жена. У одсеку поливалентне
патронаже, сваког викенда се организује дежурство по распореду радног времена.
3. Служба Хитне медицинске помоћи и санитетског превоза: рад је организован 24 часа
дневно свим данима у години.
4. Служба медицинске дијагностике: одељење лабораторијске дијагностике и одсек за рендген
и ултразвучну дијагностику. Радним данима је рад организован у преподневној смени.
Суботом је рад у одељењу лабораторијске дијагностике организован у преподневној смени
док је у дане празника рад организован према распореду радног времена.
5. Служба стоматолошке здравствене заштите: одељење дечије и превентивне стоматолошке
здравствене заштите, одсек опште стоматологије, одсек ортопедије вилица и одсек за
протетику. Радним данима одељење дечије и превентивне стоматологије ради у две смене,
одсек опште стоматологије ради у две смене, одсек ортопедије вилица у преподневној смени
осим уторком када ради у поподневној смени, док је одсеку за за протетику рад организован у
две смене. Суботом се рад организује у облику дежурстава у преподневној смени.
6. Служба за специјалистичко-консултативне делатности: одељење физикалне медицине и
рехабилитације, одељење интерне медицине, одсек за заштиту менталног здравља, одсек
офталмологије, одсек дерматовенерологије, одсек оториноларингологије и одсек социјалне
медицине и здравствене статистике са информатиком. Радним данима, одељење физикалне
медицине и рахабилитације и интерне медицине, ради у две смене док, одсек за заштиту
менталног здравља, одсек офталмологије, одсек дерматовенерологије (у време пандемије
лекар ради у Амбуланти за респираторне инфекције) и одсек социјалне медицине и
здравствене статистике ради у преподневној смени. Одсек оториноларингологије ради
уторком и четвртком у поподневној смени. По распореду радног времена, суботом се
организује рад у одељењу физикалне медицине и рехабилитације.
7. Служба за правне и економско-финансијске послове: одељење за економско-финансијске
послове и одсек за правне послове. Рад је организован у преподневној смени.
8. Служба за техничке и друге послове: одељење за одржавање објеката, одсек санитетског
превоза и одсек за информације и обезбеђење. У свим облицима организовања, радним
данима је рад организован у две смене. Одељење за одржавање објеката ради викендом и
празником двократно по распореду радног времена.
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Одсек за информације и обезбеђење ради радним данима у две смене и викендом по
распореду радног времена. Рад у одсеку санитетског превоза се викендом и празником
организује по распореду радног времена.
9. Менаџмент из установе чине: директор, два помоћника за здравствену делатност и стручномедицинска питања, по један помоћник директора из области економско-финансијских
послова и правно-административних послова и главна сестра установе.
У Дому здравља се образују и просторно издвојене јединице по територијалном принципу:
1. Здрaвствeнa стaницa Бaвaништe: oдсeк oпштe мeдицинe, oдсeк кућнoг лeчeњa и нeгe, oдсeк
пoливaлeнтнe пaтрoнaжe, oдсeк стoмaтoлoшкe здрaвствeнe зaштитe и oдсeк зa oдржaвaњe oбjeктa.
Рaдним дaнимa, oпштa мeдицинa рaди у двe смeнe. Одсек стoмaтoлoгиje ради у прeпoднeвнoj
смeни. Рад суботом се организује у облику дежурстава у току месеца. Викeндoм и у дaнe
прaзникa рaд je oргaнизoвaн у oблику дeжурствa мeдицинскe сeстрe (давање терапије).
2. Здрaвствeнa стaницa Mрaмoрaк: oдсeк oпштe мeдицинe, oдсeк пoливaлeнтнe пaтрoнaжe,
oдсeк стoмaтoлoшкe здрaвствeнe зaштитe и oдсeк зa oдржaвaњe oбjeктa. Рaдним дaнимa oпштa
мeдицинa рaди свакога дана пре подне. Одсeк стoмaтoлoгиje три дaнa у нeдeљи (пoнeдeљaк,
срeдa и пeтaк) у прeпoднeвним сaтимa док се по распореду радног времена рад суботом
организује у облику дежурства у току месеца. Викeндoм и у дaнe прaзникa рaд je oргaнизoвaн у
oблику дeжурствa мeдицинскe сeстрe (давање терапије).
3. Здрaвствeнa стaницa Гaj: oдсeк oпштe мeдицинe, oдсeк кућнoг лeчeњa и нeгe, oдсeк
стoмaтoлoшкe здрaвствeнe зaштитe и oдсeк зa oдржaвaњe oбjeктa. Рaдним дaнимa, oпштa
мeдицинa рaди пре подне. Одсeк стoмaтoлoгиje ради једног дaнa у нeдeљи по распореду радног
времена у прeпoднeвним сaтимa. Викeндoм и у дaнe прaзникa рaд je oргaнизoвaн у oблику
дeжурствa мeдицинскe сeстрe (дaвaњe тeрaпиje).
4. Здрaвствeнa стaницa Дeлиблaтo: oдсeк oпштe мeдицинe, oдсeк кућнoг лeчeњa и нeгe, oдсeк
стoмaтoлoшкe здрaвствeнe зaштитe и oдсeк зa oдржaвaњe oбjeктa. Рaдним дaнимa општа
медицина ради у преподневној смени. Одсeк стoмaтoлoгиje двa дaнa у нeдeљи у прeпoднeвним
сaтимa (утoркoм и чeтврткoм). Викeндoм и у дaнe прaзникa рaд je oргaнизoвaн у oблику
дeжурствa мeдицинскe сeстрe (дaвaњe тeрaпиje).
5. Здрaвствeнa стaницa Плoчицa: oдсeк oпштe мeдицинe, oдсeк пoливaлeнтнe пaтрoнaжe, oдсeк
стoмaтoлoшкe здрaвствeнe зaштитe и oдсeк зa oдржaвaњe oбjeктa. Рaдним дaнимa, oпштa
мeдицинa рaди у прeпoднeвнoj смeни, a oдсeк стoмaтoлoгиje један дaн у нeдeљи у прeпoднeвним
сaтимa. Викeндoм и у дaнe прaзникa рaд je oргaнизoвaн у oблику дeжурствa мeдицинскe сeстрe
(дaвaњe тeрaпиje).
6. Здрaвствeнa стaницa Скoрeнoвaц: oдсeк oпштe мeдицинe, oдсeк кућнoг лeчeњa и нeгe, oдсeк
стoмaтoлoшкe здрaвствeнe зaштитe и oдсeк зa oдржaвaњe oбjeктa. Рaдним дaнимa, oпштa
мeдицинa рaди у прeпoднeвнoj смeни, a oдсeк стoмaтoлoгиje један дaн у нeдeљи у
прeпoднeвним сaтимa. Викeндoм и у дaнe прaзникa рaд je oргaнизoвaн у oблику дeжурствa
мeдицинскe сeстрe (дaвaњe тeрaпиje).
7. Здрaвствeнa aмбулaнтa Дубoвaц: oдсeк oпштe мeдицинe, одсек стоматолошке здравствене
заштите и oдсeк зa oдржaвaњe oбjeктa. Рaдним данима oпштa мeдицинa рaди у прeпoднeвнoj
смeни. Одсек стоматологије ради један дан у недељи у преподневној смени. Викeндoм и у дaнe
прaзникa рaд je oргaнизoвaн у oблику дeжурствa мeдицинскe сeстрe (дaвaњe тeрaпиje).
3.
Водећи принципи и вредности Дом здравља Ковин
3.1 Интегритет и непристрасност
Придржавати се ове вредности значи:
• Поштовати заједничке стандарде и принципе
• Држати се закона
• Заснивати идеје и предлоге на објективним доказима
• Користити буџетска средства ефективно и ефикасно
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• Код пријема нових радника једини критеријум за оцену кандидата биће његова стручност
• Држати се Пословног кодекса Дома здравља Ковин
3.2. Јавни интерес
Придржавати се ове вредности значи:
• Знати ко је корисник наших услуга и које су његове потребе
• Посматрати ствари из угла корисника
• Пружити кориснику ниво услуга који бисте очекивали за себе
• Бити љубазан и помагати
• Укључивати кориснике у процес управљања, прикупљањем њихових ставова и предлога
• Посредовати код конфликтних ситуација у циљу изналажења најбољих решања
3.3. Остваривање резултата високог калитета и вредности
Придржавати се ове вредности значи:
• Дефинисати ниво резултата и планирати како да се остваре
• Предузимати одлучне акције
• Креативно размишљати
• Унапред препознати проблеме и предузимати кораке за њихово решавање
• Анализирати резултате и предузимати мере за унапређење
• Обележити успех
3.4. Лидерство и лична одговорност
Придржавати се ове вредности значи:
• Показивати лични пример
• У раду користити свеобухватни поглед на проблем
• У раду тимова промовисати ентузијазам, опредељење, поштовање
• Показивати одлучност
• Бити спреман на изазове
• Управљати временом и радом ефективно
• Управљати ризиком и преузимати одговорност
• Гледати у будућност
3.5. Поштовати људе и њихову различитост
Придржавати се ове вредности значи:
• Користити таленат који људи имају и помагати им да развију свој потенцијал
• Поштовати људе у нашој близини и разумети различит приступ других људи
• Укључивати друге у посао и веровати да и други добро раде
• Слушати друге и охрабривати их кад су у праву
3.6. Континуирано учење и усавршавање
Придржавати се ове вредности значи:
• Посматрати учење као саставни део живота
• Разумети своје сопствене могућности и подручја за унапређење
• Развијати вештине
• Бити отворен за нове идеје и приступе послу
• Учити на грешкама и успесима
• Мерити своја постигнућа у односу на најбоље
3.7. Тимски рад и партнерство
Придржавати се ове вредности значи:
• Разумети како ко доприноси заједничким циљевима
• Делити циљеве
• Користити утицај и вештине да се остваре циљеви
• Делити добру праксу и решења
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3.8. Отвореност и добра комуникација
Придржавати се ове вредности значи:
• Давати људима коректне информације
• Помоћи људима да разумеју политику Министарства здравља и и Владе РС
• Знати слушати као и говорити
• Бити приступачан и помагати
• Убеђивати и утицати на друге а не наређивати
• Тражити најбољи начин за пренос информација
3.9. Професионалност
Придржавати се ове вредности значи:
• Радити у складу са захтевима Владе Републике Србије, Министарства здравља
• Радити најбоље што се може
• Бити фер и поштен
• Разумети последице својих одлука
• Размишљати о послу и начину рада
• Преиспитати ефекте свог рада
• Мерити се у односу на најбоље.
V ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА КОВИН ЗА 2022. ГОДИНУ
План рада Дома здравља Ковин представља свеобухватан документ из којег произилази понуда
здравствене установе за уговарање пружања и финансирања примарног нивоа здравствене заштите са
РФЗО-е Републике Србије.
1. Планирање je полазна основа програма.
Адекватан оперативни план здравствене установе треба да усклади:
1. Потребна и расположива финансијска средства;
2. Развој ресурса са материјалним могућностима и територијалном дистрибуцијом здравствених
проблема и потреба;
3. Развој служби у складу са здравственим проблемима и потребама;
4. Идентификује циљеве чија ће реализација утицати на побољшање здравља становништва.
Под планом се подразумева документ којим се утврђује политика друштвено-економског
развоја земље или одређеног сегмента друштвене делатности. У здравственој заштити то је основни
документ о здравственој политици на одређеном подручју у одређеном времену. Програмом се
конкретизују мере, активности и поступци који спроводе здравствене установе у појединим годинама
ради остваривања сопствених циљева, а у различитом периоду и циљева плана развоја здравства на
одређеном подручју. У пракси се уместо речи програм чешће употребљава термин план рада
одређене установе за дефинисани период. План је дакле, полазна основа сваког програма, сваке
здравствене установе. План је водич за програмирање, а програм је инструмент непосредног
остваривања здравствених циљева. Планирањем се дефинишу будући циљеви и начини како ће се
дефинисани циљеви остварити. Планирање у здравственој заштити се мора заснивати на одређеним
принципима и то:
1. Научне заснованости, значи да планирање мора полазити од савремених достигнућа науке и
то како у утврђивању циљева плана, тако и у планирању мера и у евалуацији. Применом
савремених научних сазнања и метода обезбеђује се систематски прилаз планирању а такође и
реалност у планирању и предвиђање оптималног развоја;
2. Свеобухватности, што значи да план развоја здравства мора да обухватити све делове
здравствене заштите, као међузависност здравствене заштите и његовог окружења. Ово
практично значи истовременост планирања и у другим секторима и уграђивање у њих мера и
активности од интереса за здравље људи;
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3. Ефикасности и економичности, што подразумева сагледавање међуодноса ефеката и
утрошених средстава;
4. Флексибилности и континуираности као могућност прилагођавања плана промењеним
условима који настану у току спровођења истог.
Програм рада Дома здравља Ковин за 2022. годину представља основ за свеобухват укупног
потенцијала установе, с циљем обезбеђења и извршења мера активне и пасивне здравствене заштите
(превентивне и куративне) примарног нивоа, за становнике Општине Ковин. Основ Програма рада
представља План рада Дома здравља Ковин, у којем се исказују врста и обим здравствених услуга
које ће дом здравља пружати регистрованим корисницима путем тимова изабраних лекара, на
подручју деловања, у току пословне 2022. године, а условљен је потребама и захтевима
регистрованих лица за примарном здравственом заштитом. Давалац здравствених услуга-Дом
здравља Ковин, израдио је План рада у складу са Методологијом за израду Плана рада коју
утврђује Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, и у складу са општим актом
који доноси министарство надлежно за послове здравља, којим је утврђена номенклатура
здравствених услуга. Мишљење и оцену о усаглашености Плана рада Дома здравља Ковин са
Планом здравствене заштите даје Завод за јавно здравље Панчево који је дана, 26.01.2022. године
проследио дому здравља Мишљење о усаглашености Плана рада Дома здравља Ковин за 2022.
годину са Упутством Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, за израду
планова рада здравствених установа финансираних средствима РФЗО-а у 2022. години.
2. Законска регулатива на којој се заснива Програм и План рада
Дома здравља Ковин за 2022. годину
План и програм рада Дома здравља Ковин за 2022. годину се темељи на примени следећих
законских и подзаконских аката:
1. Закон о здравственој заштити Републике Србије („Сл. гласник РС” бр. 25/19);
2. Закон о здравственом осигурању („Сл. гласник РС” бр. 25/19);
3. Уредба о Плану мреже здравствених установа у Републици Србији
(„Сл. гласник РС” бр. 5/20, 11/20, 52/20, 88/20, 62/21,69/21, 74/21 и 95/21);
4. Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим
установама и другим облицима здравствене службе („Сл. гласник РС” бр. 43/06, 112/09,
50/10, 79/11, 10/12, 119/12, 22/13 и 16/18);
5. Правилник о условима и начину унутрашње организације здравствених установа („Сл.
гласник РС” бр. 43/06 и 126/14);
6. Правилник о Номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите
(„Сл. гласник РС” бр. 70/19, 42/20 и 74/21);
7. Правилник о Номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном,
секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите („Сл. гласник РС” бр. 70/19, 87/20,
102/20, 124/20, 139/20, 36/21 и 59/21);
8. Правилник о утврђивању цена здравствених услуга које се пружају на примарном нивоу
здравствене заштите („Сл. гласник РС” бр. 76/13, 57/16, 61/16-исправка, 1/19 и 15/19);
9. Правилник о нормативима и стандардима рада и ценама здравствених услуга за превенцију и
лечење болести уста и зуба које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
(„Сл. гласник РС“ бр. 12/12, 1/19 и 15/19);
10. Правилник о медицинско- техничким помагалима („Сл. гласник РС“, 5/20, 42/20 и 133/20);
11. Национални програм раног откривања карцинома дојке („Сл. гласник РС” број 73/13);
12. Национални програм раног откривања карцинома грлића материце („Сл. Гласник РС“ број
73/13 и 83/13);
13. Друга општа акта РФЗО која дефинишу права осигураних лица у области обавезног
здравственог осигурања и
14. Упутство за израду планова рада здравствених установа финансираних средствима РФЗО-а за
2022. годину - Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“.
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Наведеним законским и другим подзаконским актима, утврђено је да свака здравствена
установа има свој Годишњи план усаглашен са Планом здравствене заштите из обавезног
здравственог осигурања у Републици Србији за 2022. годину чијим извршењем здравствена установа
обезбеђује средства за своје функционисање.
3. План активности Дома здравља Ковин за 2022 годину
Управни и Надзорни одбор Дома здравља Ковин, директор заједно са менаџментом, тимски и
синхронизовано ће радити на реализацији планских задатака у 2022. години у складу са статутом
установе, свако у оквиру своје ингеренције и својих надлежности, у координацији са локалном
самоуправом, Покрајинским секретаријатом за здравство АП Војводине, окружним Заводом за
јавно здравље као и Филијалом РФЗО-а из Панчева. Овако тимски, координирани и плански
осмишљен рад управљачког врха установе, може бити гарант квалитета, ефикасног и рационалног
рада на реализацији свих планских задатака Дома здравља Ковин у 2022. години.
3.1. План активности управљачког менаџмента установe
Досадашњи успешни резултати управо су одлика синхронизованог начина рада органа
управљања, менаџмента установе и надлежних институција. Желимо да овакав начин и ниво
активности задржимо и унапредимо и у 2022. години, у корист установе као целине. Директор,
заједно са управљачком структуром, сарадницима и свим запосленима, покренуће читав низ
активности оперативног и тактичног карактера, са циљем да се сви задаци који се налазе у плану
рада и Финансијском плану за 2022. годину успешно и квалитетно реализују. Као основне циљне
задатке у 2022. години, издвајамо следеће:
а) Извршење Плана рада Дома здравља Ковин у пуном обиму и у складу са планираном
динамиком поштујући дефинисане мере извршења;
б)Унапређење квалитета рада у складу са Програмом за унапређење квалитета рада и
провером квалитета стручног рада;
ц) Стручно усавршавање запослених;
д) Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље;
е) Финансијска консолидација и стварање услова за солвентно пословање;
ф) Занављање дотрајале медицинске и немедицинске опреме;
г) Капитално одржавање зграда и објеката и
х) Капитално улагање у адаптацију и реконструкцију грађевинских објеката.
Унапређење система укупног менаџмента руковођења и организације
Даље наставити интензивне активности за унапређење комплетног система менаџмента
руковођења по свим елементима, ради побољшања оперативности система, што ће довести до
квалитетније, ефикасније и ефективније здравствене заштите. У том смислу, треба да навикнемо да
живимо са променама, да побољшамо квалитет рада и однос према раду, да потенцирамо
професионално и етичко понашање, ојачамо унутрашњи надзор, као и остале елементе који су
неопходни и битни у систему руковођења установом.
3.2.

Изабрани лекар и породична медицина као окосница Примарне здравствене заштите
Основни задатак читавог здравственог сектора, а самим тим и Дома здравља Ковин, биће даље
реструктурирање ПЗЗ-е, конципирано на принципима изабраног лекара и породичне медицине. У
том смислу ће се активно деловати на реализацији програмски зацртаних циљева ПЗЗ-е. Задржати
постојећу мрежу здравствених станица по насељеним местима општине Ковин, повећати број тимова
изабраног лекара, унапредити патронажну делатност и делатност из области кућне неге корисника
услуга и максимално се окренути и посветити превентивном и промотивном раду. У сарадњи са
челницима локалне самоуправе и Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине а у циљу
повећања квалитета превентивних услуга и њихових ефеката по здравље корисника услуга, ојачати
кадровску структуру, што би директно позитивно утицало на здравствени статус корисника.
3.3.
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Стоматолошка здравствена заштита
Стоматолошка здравствена заштита је саставни део ПЗЗ-е, и представља посебну
организациону целину у дому здравља. Организационо реструктурирање ове гране здравствене
заштите се своди, пре свега на то, да је већина стоматолошких здравствених услуга изузета из сета
услуга које финансира Републички фонд за здравствено осигурање. За све остале услуге, приход се
остварује на тржишту. На тај начин, тржишном оријентацијом, поспешује се ефикасност и
ефективност у пословању. У сарадњи са локалном самоуправом и Покрајинским секретаријатом за
здравство АП Војводине усмерити снаге за очување и унапређење постојеће мреже стоматолошке
здравствене заштите на територији општине Ковин, јер ће стоматолошка здравствена заштита
постати шири део тима породичне медицине. Размотрити начине да се побољша тржишни учинак
стоматолошким специјалистичким дисциплинама у циљу остваривања што значајнијег учешћа у
укупном приходу установе.
3.4.

Хитна медицинска помоћ
Служба хитне медицинске помоћи је формирана као посебна организациона целина.
Програмским опредељењем, уз финансијску подршку општине Ковин, 2019. године је оконачана
пета фаза изградње зграде у коју су смештене Служба хитне медицинске помоћи и Технички блок.
Осамостаљење Службе ХМП и пословање у новим просторним капацитетима битно утиче на бољу
организацију ових служби а у циљу боље доступности здравствених услуга нашим корисницима.
3.5.

Финансијски менаџмент
Ускладити приходе и расходе са реалним могућностима, инвестирати у опрему, објекте и
људске ресурсе циљано и стратешки, како бисмо остварили побољшање квалитета и позитивног
финансијског резултата. Далеко агресивније ући у маркетинг услуга, тржиште услуга, и осим
основног извора финансирања путем Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите са
РФЗО-ом, покушати на тржишту, путем систематских, превентивних и осталих здравствених услуга,
зарадити и остварити што већи приход ради даљег раста и развоја установе. Инсистирати на сталној
рационализацији и штедњи у свим секторима, путем надзора, контролом, и свим другим средствима
и активностима како би се финансијски токови могли контролисати у сваком моменту.
Финансијски план за 2022. годину је сачињен на основу података о остварењу прихода и
примања и расхода и издатака у 2021. години, опредељених средстава по Уговору о пружању и
финансирању здравствене заштите од стране РФЗО-а за 2022. годину, одобрених апропријација по
Одлуци о буџету Општине Ковин за 2022. годину, пројекције прихода и примања и расхода и
издатака у 2022. години, реалној стопи раста бруто домаћег производа по прелиминарним
пројекцијама Министарства финансија, пројектованом стопом инфлације од стране Министарства
финансија као и планираним приходима и примањима и расходима и издацима из осталих извора.
Држава се све више повлачи из сфере финансирања, те Дом здравља Ковин своју стратегију рада и
развоја треба да усмерава према тржишту роба и услуга како би повећао учешће сопствених прихода.
Висину личних примања запослених треба очувати по сваку цену јер су они знак стабилности
квалитета рада установе. Потребно је, заједничким напором са ресорним министарством, оснивачем
и челницима локалне самоуправе превазићи проблеме у финансирању те омогућити ликвидност на
дужи рок.
3.7. Развој људских и информатичких ресурса
Једна од кључних активности установе је развој људских ресурса, едукација и стручно
усавршавање по Плану и програму стручног усавршавања за 2022. годину. Дужни смо да поштујемо
појединачна и колективна права запослених и трудићемо се и даље да запослени буду што боље
информисани о својим правима али и о својим обавезама. Тежимо да развијамо партнерски односи са
синдикатима у установи. По питању информационог система на нивоу Дома здравља Ковин, у
досадашњем раду је остварен завидан ниво развоја информационе технологије али и даље има
простора за његово континуирано усавршавање и дограђивање модернијим и савременијим
елементима како у делу хардвера и софтвера тако и области додатне едукације запослених.
3.6.

17

ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРАВЉА КОВИН ЗА 2022. ГОДИНУ

Захтеви корисника мењају се и постају све већи. Доступност модерним информационим
технологијама омогућава бољу информисаност корисника и доводи до већих очекивања у систему
здравствене заштите. Савремени корисник очекује да добије такву здравствену заштиту у којој ће
ризик по његово здравље бити минималан, а корист од пружене здравствене заштите максимална.
Пацијент се не задовољава само решавањем здравственог проблема, већ захтева и пријатан амбијент,
љубазно особље, информисаност о стању свог здравља и медицинским процедурама којима ће бити
подвргнут, односно постаје активни учесник у доношењу одлука о свом лечењу.
Предности увођења сталне културе квалитета могу се сагледати из неколико различитих
перспектива. Из угла здравствене професије, увођење културе квалитета и сталног праћења
квалитета рада води ка смањивању грешака из незнања, недостатка вештина, немара, недовољне
мотивације, непажње и сл. То је механизам за дефинисање нивоа разлика који је прихватљив за
медицинску праксу и начина да се оне сведу на минимум, без угрожавања професионалне
аутономије. Из перспективe корисника здравствене заштите, предности се огледају у омогућавању
постизања адекватног одговора на његове захтеве и очекивања (минимални ризик по његово здравље
уз максималну корист, као и добијање мерљивих резултата).
VI

ЉУДСКИ РЕСУРСИ

1. Кадровски план Министарства здравља Републике Србије
Здравствена установа је одговорна за спровођење Кадровског плана који доноси министар
надлежан за послове здравља. РФЗО-е, односно, надлежна филијала са здравственом установом
уговара број и структуру радника, а највише до максималног броја запослених по Закону о начину
одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Одлуком о максималном броју
запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему АП
Војводине и систему локалне самоуправе утврђен је максималан број запослених на неодређено и
одређено време Дому здравља Ковин – 177 радника. Дом здравља је усагласио број запослених на
неодређено време са максимално дозвољеним бројем извршилаца по Закону и ускладио
Систематизацију радних места на коју је добио сагласност ресорног министарства. Дом здравља је
одговоран за спровођење Кадровског плана у делу који се односи на планирани кадар који се
финансира из средстава обавезног здравственог осигурања. Филијала РФЗО-а Панчево уговара са
Домом здравља Ковин број и структуру радника који се финансирају из средстава обавезног
здравственог осигурања. Уговорен број запослених у Дому здравља Ковин на дан 01.01.2022. године
је 168 радника.
2. Број и структура запослених у Дому здравља Ковин на дан 01.01.2022. 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 2022. 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 01.01.2022. године у установи је укупно 171 запослени радник, од чега је за
примарну здравствену заштиту уговорено 147 запослених док је за стоматолошку здравствену
заштиту 14 запослених. На одређено време у примару је на дан 01.01.2022. године запослено укупно
10 радника од којих је петоро примљено уместо привремено одсутних радника (специјализанти) који
су у радном односу на неодређено време, а петоро запослених је примљено због потребе службе.
РФЗО финансира 168 запослених а троје запослених се финансира из средстава буџета локалне
самоуправе.
На дан 01.01.2022. године, у Дому здравља Ковин је запослен укупно 171 радник, по
структури која је дата у табели која следи:
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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 01.01.2022. године
По питању пријема кадрова у току 2022. године, напомињемо да ће исти зависити од Кадровског
плана Министарства здравља Републике Србије за 2021. годину, природног одлива кадрова (одлазак у
пензију…), раскида радног односа и одласка из здравствене установе а пре свега од инструкција
ресорног министарства и РФЗО-а по овом питању.

VII
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Под садржајем здравствене заштите подразумевају се поступци и методи дијагностике,
лечења и рехабилитације ради спречавања, сузбијања, раног откривања и лечења болести, повреда и
других поремећаја здравља који су обухваћени обавезним здравственим осигурањем. Под обимом
здравствене заштите подразумева се број и дужина трајања поступака и метода дијагностике, лечења
и рехабилитације, као и друге величине којима се може изразити обим појединих садржаја
здравствене заштите, а који чине садржај права из обавезног здравственог осигурања.
Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог
осигурања и о партиципацији уређује се садржај и обим права на здравствену заштиту из обавезног
здравственог осигурања за поједине врсте здравствених услуга и поједине врсте болести, проценат
плаћања из средстава обавезног здравственог осигурања до пуног износа цене здравствене услуге,
као и проценат плаћања осигураног лица. Здравствена заштита која се уређује овим правилником
спроводи се у складу са посебним републичким програмима здравствене заштите.
Правилником о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са
даваоцима здравствених услуга за 2022. годину уређују се услови за закључивање Уговора о
пружању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања осигураним лицима за 2022.
годину, између РФЗО-а и здравствене установе.
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1. Општи подаци о осигураним лицима општине Ковин
Општи подаци о осигураним лицима општине Ковин су дати у табели која следи:
ГРУПАЦИЈЕ ОСИГУРАНИКА

БРОЈ

УКУПАН БРОЈ ОСИГУРАНИКА

27.648

1. ГОДИНА

233

2. ГОДИНА

220

3. ГОДИНА

257

4. ГОДИНА

234

5. ГОДИНА

258

6. ГОДИНА

260

7. ГОДИНА

247

7-14 ГОДИНА

2.015

15-18 ГОДИНА

1.196

19-34 ГОДИНЕ

4.702

35-49 ГОДИНА

5.123

50-64 ГОДИНА

6.773

65-69 ГОДИНА

2.293

70 И ВИШЕ ГОДИНА

3.965

Табела број 2: Општи подаци о осигураним лицима Општине Ковин
2. План рада Дома здравља Ковин за 2022. годину
Услов за закључивање Уговора о спровођењу и финансирању здравствене заштите из
обавезног здравственог осигурања је, да давалац здравствених услуга достави Институту за јавно
здравље Србије „др Милан Јовановић Батут, путем подручних завода, понуду у облику Плана рада за
2022. годину. Дом здравља Ковин је сачинио План рада за 2022. годину, на основу Методологије за
израду плана рада коју утврђује Институт за јавно здравље Србије „др Милан Јовановић Батут“, и у
складу са општим актом којим је утврђена номенклатура здравствених услуга коју доноси министар
надлежан за послове здравља. План рада Дома здравља Ковин за 2022. годину је сачињен на основу
елемената из Плана здравствене заштите и усклађен са укупном накнадом дому здравља утврђеном
Правилником о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима
здравствених услуга за 2022. годину. Планирани обим услуга Дома здравља Ковин за 2022. годину,
по правилу, није мањи од обима извршених здравствених услуга у претходној години. Планирани
број здравствених услуга је исказан табеларно, те се из њих сагледава да је врста, обим и садржај
планираних здравствених услуга за 2022. годину у складу са Упутством за израду планова рада
здравствених установа Примарне здравствене заштите финансираних средствима РФЗО-а у 2022.
години. Садржај и обим превентивних мера здравствене заштите је у складу са Правилником о
садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о
партиципацији за конкретну годину а остале мере здравствене заштите планиране су на основу
фактурисане реализације за период 01.01.2019-31.12.2019. године као и на основу расположивих
кадровских и организационих капацитета. Табеларни преглед који следи, укључује само кључне
сегменте Плана рада Дома здравља Ковин за 2022. годину:
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Р.бр
Служба
1.
Здравствена заштита деце
предшколског узраста

2.

3.

4.

Здравствена заштита деце
школског узраста

Здравствена заштита жена

Здравствена заштита одраслог
становништва

Активности
Превентива

Извршење 2019.
7.337

План 2022.
7.304

Куратива
Дијагностичко
терапијске услуге
Здравствено
васпитање

15.174

15.186

5.015

5.023

3.094

3.102

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

4.900
21.112

4.990
21.117

8.413

8.428

4.118
6.651
7.625

4.122
15.317
7.636

5.064

5.074

939

1.533

13.753
118.621

35.349
118.630

88.677

90.500

9.166

9.635

272

276

25.122

25.141

5.831

5.830

789

790

1.669

1.670

6.980

6.985

23.976

23.986

982

1.050

3.539

3.689

34

35

Куратива
Дијагностичко
терапијске услуге
Здравствено
васпитање
5.

6.

7.

Кућно лечење, нега и
палијативно збрињавање

Хитна медицинска помоћ

Поливалентна патронажа

Прегледи лекара
Дијагностичко
терапијске услуге
Здравствено
васпитни рад
Број пацијената
који су користили
услуге
Лекарски преглед на
терену
Лекарски преглед у
установи
Остале услугедијагностичко
терапијске
Посета
новорођенчету
Посета породици
Посета особа са
инвалидитетом
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8.

9.

Лабораторијска дијагностика

Рендген

10.

Ултразвучна дијагностика

11.

Интерна медицина

12.

Офталмологија

13.

Физикална медицина и
рехабилитација

14.

15.

16.

Здравствено
васпитни рад
Опште хематолошке
анализе у крви
Хематолошке
анализе коаг. у крви
Биохем.анализе у крви
Биохемијске анализе
у серуму
Биохемијске анализе
у урину
Биохемијске анализе
у фецесу
Узимање
назофарин. бриса
Број осигураника који
су користили услуге
Дијагностика
Дијагностика у
стоматологији
Број корисника
услуга рендгена
Услуге ултра звука
Број корисника услуга
ултразвука
Прегледи лекара
Дијагностичко
терапијске услуге
Здравствено
васпитни рад
Прегледи лекара
Дијагностичко
терапијске услуге

3.658

2.520

137.032

137.040

7.637
1.993

7.640
1.995

86.121

86.145

12.201

12.200

1.877

1.875
2.530

24.718
11.973

24.720
11.976

471

0

6.557
6.298

6090
6.300

2.837
18.104

2.840
18.105

23.714

23.715

1.683
5.408

1.685
5.480

3.950

3.970

Прегледи лекара
3.472
Терапијске услуге
54.338
Број корисника који
су користили услуге
2.009
Психијатрија-Неуропсихијат.
Прегледи лекара
5.051
Дијагностичко
терапијске услуге
824
Дерматовенерологија
Прегледи лекара
3.963
Дијагностичко
терапијске услуге
2.718
Стоматолошка служба
Превентива
27.474
Здравствено
васпитни рад
8.895
Куратива
18.431
Табела број 3: План рада Дома здравља Ковин за 2022. годину

3.650
54.348
2.010
5.060
826
3.967
2.720
25.315
8.895
18.431
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Мишљење и оцену о усаглашености Плана рада Дома здравља Ковин са Планом здравствене
заштите даје Завод за јавно здравље Панчево који је дана, 26.01.2022. године проследио дому
здравља Мишљење о усаглашености Плана рада Дома здравља Ковин за 2022. годину са Упутством
Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, за израду планова рада
здравствених установа примарне здравствене заштите финансираних средствима РФЗО-а у 2022.
години, у којем се наводи:
1. Дом здравља Ковин је План рада за 2022. годину сачинио из грана и области утврђених
Законом о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, број 25/19) и одобрених Решењем
Скупштине Општине Ковин број: 022-14/2016-I од 29.02.2016. године, о давању сагласности
на Статут Дома здравља Ковин;
2. Планирани број здравствених услуга је исказан табеларно те се из њих сагледава да је врста,
обим и садржај здравствених услуга у складу са Упутством за израду планова рада
здравствених установа примарне здравствене заштите финансираних средствима РФЗО-а у
2022. години. Садржај и обим превентивних мера здравствене заштите је у складу са
Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог
осигурања и о партиципацији, а остале мере здравствене заштите су планиране на основу
фактурисане реализације за период 01.01.2019–31.12.2019. године као и на основу
расположивих организационих и кадровских капацитета.
3. Према подацима Завода за јавно здравље из Панчева, Дом здравља Ковин за реализацију
Плана рада за 2022. годину располаже са 171 радником са стањем на дан 01.01.2022. године,
од којих је 10 радника у радном односу на одређено време.
4. Према подацима Републичког фонда за здравствено осигурање Филијале за Јужнобанатски
округ са седиштем у Панчеву, уговорен број запослених у Дому здравља Ковин на дан
01.01.2022. године је 159 радника.
На основу напред наведеног, Завод за јавно здравље Панчево је мишљења, да је врста, обим и
садржај здравствених услуга Плана рада Дома здравља Ковин за 2022. годину усклађен са Планом
здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2022. годину, као и са Упутством за
израду планова рада здравствених установа примарне здравствене заштите, финансираних
средствима РФЗО-а у 2022. години, Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић –
Батут“, те се сходно одредбама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног
здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2022. годину („Сл. гласник РС“ број
133/21), може бити основ за уговарање здравствене заштите у 2022. години.
VIII ФИНАНСИРАЊЕ ДОМА ЗДРАВЉА КОВИН У 2022. ГОДИНИ
1. Приходи и приливи по Уговору о пружању и финансирању здравствене заштите
из обавезног здравственог осигурања са РФЗО-ом за 2022. годину
Правилником о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са
даваоцима здравствених услуга за 2022. годину („Сл. гласник РС“ број 133/20), уређени су услови за
закључивање Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог
осигурања осигураним лицима за 2022. годину.
На основу члана 197. Закона о здравственом осигурању („Сл. гласник РС“ број 25/19), члана
23. став 2. и члана 31. став 1. тачка 5. Статута РФЗО-а, а у складу са одредбама Правилника о
уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених
услуга за 2022. годину („Сл. гласник РС“ број 133/21), РФЗО-е путем Филијале за Јужно банатски
округ са седиштем у Панчеву и Дом здравља Ковин су закључили Уговор о пружању и финансирању
здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2022. годину. За пружање здравствених
услуга, у складу са планом рада, Дому здравља Ковин се утврђује накнада према Предрачуну
средстава за 2022. годину, и иста обухвата средства за:
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Примарну здравствену заштиту:
1. Плате……………..…....................................................................................................256.154.000,00
2. Превоз……………...…….…..............................................................……………..…....7.488.000,00
3. Лекови са Листе лекова (Лекови у ЗУ)...........................................................................5.100.000,00
4. Санитетски и медицински материјал..............................................................................6.361.000,00
5. Остали индиректни трошкови.......................................................................................26.082.000,00
5.1. Енергенти....................................................................16.897.000,00
5.2. Материјални и остали трошкови ...............................9.185.000,00
6. Укупно............................................................................................................................301.185.000,00
7. Партиципација...................................................................................................................3.571.000,00
8. Укупна уговорена накнада за 2022. годину...........................................................297.614.000,00
II Стоматолошку здравствену заштиту:
1. Плате.................................................................................................................................22.735.000,00
2. Превоз.................................................................................................................................1.662.000,00
3. Остали директни и индиректни трошкови.....................................................................1.776.000,00
4. Укупно..............................................................................................................................26.173.000,00
5. Партиципација......................................................................................................................436.000,00
6. Укупна уговорена накнада за 2022. годину..............................................................25.737.000,00
I

Укупно уговорена накнада за 2022. годину, на нивоу установе, износи 327.358.000,00 динара,
док је партиципирање осигураника за пружене медицинске услуге 4.007.000,00 динара, те је укупно
уговорена накнада у висини од 323.351.000,00 динара. Републички фонд за здравствено осигурање,
односно подручна филијала, врши контролу правилности извршавања обавеза из уговора као и
законитост коришћења финансијских средстава обавезног здравственог осигурања.
2. Приходи и примања по Одлуци о буџету Општине Ковин за 2022. годину
На основу Одлуке о буџету Општине Ковин за 2022. годину („Сл. лист Општине Ковин“ број
19/2021), закључен је Уговор о обезбеђивању средстава из Буџета Општине Ковин за 2022. годину
између Општине Ковин и Дома здравља Ковин. Предмет уговора је регулисање међусобних односа
уговорних 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. Општина Ковин се наведеним уговором обавезује, да ће на име
финансирања мера за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса грађана, Дому
здравља Ковин обезбедити средства за програм Примарне здравствене заштите у укупном износу од
18.666.500,00 динара која се усмеравају за финансирање програмских активности и пројеката:
Програмска активност: Функционисање установа Примарне здравствене заштите
1. Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)……………………..…...…………....…3.747.150,00
2. Социјални доприноси на терет послодавца……………………………………………....752.850,00
3. Накнаде у натури –поклони за децу запослених…………………………………………180.000,00
4. Стални трошкови – осигурање……………………………………………………….….1.000.000,00
5. Стални трошкови (енергената и услуга комуникација за апотеку)…………………...1.100.000,00
6. Услуге по Уговорима о привременим и повременим пословима………….……....….9.850.000,00
7. Материјал (униформе)……………………………………………………………………..886.500,00
_______________
Укупно: 17.516.500,00
II Програмска активност – Мртвозорство
1. Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)……………………………………..….…582.960,00
2. Социјални доприноси на терет послодавца………………………..……………….…....117.040,00
_______________
Укупно:
700.000,00
I
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III Пројекат-Израда пројектно-техничке документације
1. Пројекат-енергетска ефикасност…………………………………………………….…...450.000,00
_______________
Укупно:
450.000,00
_______________
Свеукупно: 18.666.500,00
Дом здравља Ковин као корисник средстава има обавезу да у складу са овим уговором пренета
средства користи за намене за које су та средства одобрена и пренета.
3. План прихода и прилива и расхода и одлива Дома здравља Ковин за 2022. годину
На основу Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог
осигурања за 2022. годину, број 01-41 од 26.01.2022. године, Дому здравља Ковин су опредељена
наменска средства у висини од 333.755.621,00 динара (укључујући и обрачунску вредност
припадајућих отпремнина и јубиларних награда у 2022. години), док је од стране Општине Ковин,
по основу Одлуке о Буџету Општине Ковин за 2022. годину и Уговору о обезбеђивању средстава из
Буџета Општине Ковин за 2022. годину, број 01-63 од 01.02.2022. године, дому здравља опредељено
18.666.500,00 динара. Планирани су сопствени приходи и приливи у висини од 17.936.523,00 динара.
Сходно реченом, у наставку је дат преглед Плана прихода и прилива и расхода и одлива Дома
здравља Ковин за 2022. годину:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022 ГОДИНУ

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У динарима)
ПЛАН 2022

Озна
ка
ОП

Број конта

Укупно
(од 5 до 10)

2

1

3
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

5001

5002

5069
5077

5078

Приходи и примања из буџета

Опис

4

Репу
блик
е

Ауто
номн
е
покр
ајине

Општине
/
града

РФЗО

5

6

7

8

Из
дон
ациј
аи
пом
оћи

Из осталих
извора

9

10

370.358.644

18.666.500

333.755.621

17.936.523

370.358.644

18.666.500

333.755.621

17.936.523

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

700000

740000

ДРУГИ ПРИХОДИ

742000

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И
УСЛУГА

742100

Приходи од продаје добара и услуга или
закупа од стране тржишних организација
742121

Приходи од продаје услуга-примарна

742121

Приходи од продаје услуга-стоматологија

742121

Приходи од продаје услуга-сви остали
приходи од прод. услуга

17.936.523

17.936.523

15.500.000

15.500.000

15.500.000

15.500.000

12.000.000

12.000.000

3.500.000

3.500.000
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5089

744000

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА

5090

744100

Текући добровољни трансфери од физичких
и правних лица

5092

745000

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ
ПРИХОДИ

5093

5094

770000

5095

771000

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

5096

771100

Меморандумске ставке за рефундацију
расхода
771111

5101

ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ
КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ

781000

ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ
КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ
Трансфери између буџетских корисника на
истом нивоу

781100

2.436.523

2.436.523

333.755.621

333.755.621

333.755.621

333.755.621

333.755.621

333.755.621

781111

Приходи по основу Уговора са РФЗО Примарна ЗЗ

306.285.954

306.285.954

781111

Приходи по основу Уговора са РФЗО
2022 - Примарна ЗЗ

306.285.954

306.285.954

781111

Осигурана лица
297.614.000

297.614.000

3.571.000

3.571.000

700.000

700.000

2.520.000

2.520.000

1.880.954

1.880.954

781111
781111

Партиципација
Отпремнине за одлазак у пензију
Јубиларне награде

781111

Jеднократна новчана помоћ (10.000)

781111

По Закључку Владе-Ковид стимулација

781111

По Закључку Владе-Ковид прековремени
сати

781111

Приходи остварени по основу
Уговора са РФЗО

781111

Приходи по основу Уговора са РФЗО Стоматолошка ЗЗ

27.469.667

27.469.667

781111

Приходи по основу Уговора са РФЗО
2022- Стоматолошка ЗЗ

27.469.667

27.469.667

25.737.000

25.737.000

436.000

436.000

350.000

350.000

780.000

780.000

166.667

166.667

781111
781111

790000

2.436.523

Боловање преко 30 дана и породиљско
одсуство

780000

781111

5103

2.436.523
Мешовити и неодређени приходи
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

5100

2.436.523

Мешовити и неодређени приходи

745100
745161

5099

2.436.523

Осигурана лица
Партиципација

781111

Отпремнине за одлазак у пензију

781111

Јубиларне награде

781111

Jеднократна новчана помоћ (10.000)

781111

Приходи остварени по основу
Уговора са РФЗО
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
18.666.500

18.666.500
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5104
5105

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

791000

18.666.500

18.666.500

18.666.500

450.000

450.000

886.500

886.500

180.000

180.000

Приходи из буџета

791100

791111

Општина - Капитално одржавање зграда
и објеката

791111

Општина - Пројектна документација енергетска ефикасност зграда ДЗ Ковин у
Ковину

791111

Општина - Радни мантили и униформа

791111

Општина - Опрема за домаћинство и
угоститељство

791111

Општина - Канцеларијска опрема

791111

Општина - Уградна опрема (климе)

791111

Општина - Рачунарска опрема

791111

Општина - Медицинска и лабораторијска
опрема

791111

Општина - Набавка возила за саобраћај

791111

Општина - пакетићи за децу запослених

791111

Општина - Уговори о ППП и допунски рад
9.850.000

9.850.000

791111

Општина - Зараде запослених
(неуговорени)

4.500.000

4.500.000

791111

Општина - Зараде запослених
(мртвозорство )

700.000

700.000

1.000.000

1.000.000

1.100.000

1.100.000

370.358.644

18.666.500

791111

Општина - Осигурање

791111

Општина - Сразмерни део трошка дома
здравља који терети простор апотеке Рачуни Апотеке

791111

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

791111

ПОКРАЈИНА

5106

800000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

5107

810000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА

5110

812000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ
ИМОВИНЕ

5111

812100

Примања од продаје покретне имовине
812161

Примања од продаје покретне имовине

5131

900000

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

5151

920000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

5171

18.666.500

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
333.755.621

17.936.523
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II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(У динарима)
ПЛАН 2022

Озна
ка
ОП

Број конта

Укупно
(од 5 до 10)

1

2

3
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

5172

5173

5174

5176

4

Репу
блик
е

Ауто
номн
е
покр
ајине

Општине
/
града

РФЗО

5

6

7

8

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

411000

18.666.500

333.755.621

17.936.523

369.340.144

18.216.500

333.755.621

17.368.023

303.231.221

5.380.000

294.540.871

3.310.350

286.876.600

5.200.000

278.889.000

2.787.600

245.154.197

4.365.045

238.389.152

2.400.000

245.154.197

4.365.045

238.389.152

2.400.000

224.820.370

4.365.045

218.815.325

1.640.000

19.573.827

760.000

Плата-ДЗ Примарна
Плата-Стоматологија

412000

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА

412100

Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање
412111

Доприноси за ПИО

412113

Допринос за ПИО за рад са увећаним
трајањем

412300

Допринос за незапосленост

5181

413000

НАКНАДЕ У НАТУРИ

5184

40.499.848

387.600

29.096.962

610.155

28.222.807

264.000

26.966.962

480.155

26.222.807

264.000

2.130.000

130.000

2.000.000

12.625.441

224.800

12.277.041

123.600

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

3.297.621

3.097.621

200.000

1.050.000

1.050.000

1.050.000

1.050.000

Поклони за децу запослених

414000

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

414100

Исплата накнада за време одсуствовања с
посла на терет фондова
414111

5186

834.955

Накнаде у натури

413100
413142

5183

41.722.403

Допринос за здравствено осигурање

412200

5180

5182

10

370.358.644

20.333.827

5179

9

Плате, додаци и накнаде запослених

411100

411111

5178

Из осталих
извора

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

410000

411111

5177

Из
дон
ациј
аи
пом
оћи

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

400000

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ
( ЗАРАДЕ - БРУТО 2 )
5175

Расходи и издаци на терет буџета

Опис

Боловање преко 30 дана
Отпремнине и помоћи

414300
414311

Отпремнина приликом одласка у пензију

414312

Отпремнина у случају отпуштања с посла

414314

Помоћ у случају смрти запосленог или
члана уже породице
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5187

Помоћ у медицинском лечењу запосленог
или чланова уже породице и друге помоћи
запосленом

414400

414411

414419

5188
5189

5196
5197
5198

5199

200.000

200.000

200.000

2.047.621

2.047.621

9.250.000

9.150.000

100.000

9.250.000

9.150.000

100.000

7.588.000

7.488.000

100.000

1.662.000

1.662.000

3.627.000

3.404.250

222.750

3.627.000

3.404.250

222.750

2.520.000

2.520.000

780.000

780.000

327.000

104.250

222.750

Путни трошак - ДЗ Примарна
Путни трошак - Стоматологија

416000

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ РАСХОДИ

416100

Награде запосленима и остали посебни
расходи
416111

Јубиларне награде - ДЗ Примарна

416111

Јубиларне награде - Стоматологија

416131

Накнаде члановима управног и надзорног
одбора
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

420000
421000

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

421100

Трошкови платног промета и банкарских
услуга
421111

Трошкови платног промета

421121

Трошкови банкарских услуга

65.708.923

12.836.500

39.214.750

13.657.673

19.131.000

2.100.000

15.135.750

1.895.250

630.000

500.000

130.000

630.000

500.000

130.000

Енергетске услуге

421200
421211

5200

2.047.621

Накнаде трошкова за запослене

415100

415112

5191

Остале помоћи запосленим радницима
(једнократна помоћ 10.000)

2.247.621

НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

415000

415112

5190

Помоћ у медицинском лечењу запосленог
или чланова уже породице и друге помоћи
запосленом

13.100.000

1.000.000

11.997.000

103.000

4.700.000

450.000

4.200.000

50.000

4.100.000

350.000

3.697.000

53.000

4.300.000

200.000

4.100.000

Електрична енергија

421221

Природни гас

421222

Угаљ

421223

Дрва

421224

Лож уље

421225

Централно грејање
Комуналне услуге

421300
421311
421311
421321

Услуге водовода и канализацијеканализација

1.740.000

1.430.000

310.000

280.000

250.000

30.000

430.000

380.000

50.000

Услуге водовода и канализације-вода
Дератизација
30.000

421322

Димњачарске услуге

421323

Услуге заштите имовине

30.000
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421324
421324
5201

Одвоз отпада-смеће
400.000

300.000

100.000

600.000

500.000

100.000

Одвоз отпада-медицински отпад
Услуге комуникација

421400
421411
421412

2.601.000

100.000

1.208.750

1.292.250

375.000

75.000

250.000

50.000

66.000

20.000

692.750

1.182.250

200.000

40.000

Телефон, телефакс
Интернет
86.000

421414

Услуге мобилног телефона
1.900.000

421419

Остале услуге комуникације

421421

Пошта

25.000

240.000
421422
5202

Трошкови осигурања

421500
421511
421512

5203

5206

421519

Осигурање остале дугорочне имовине

421521

Осигурање запослених у случају несреће
на раду

150.000

550.000

550.000

300.000

300.000

60.000

60.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000

1.000.000

1.000.000

100.000

100.000

470.000

470.000

30.000

30.000

Закуп осталог простора
Остали трошкови

421900

Остали непоменути трошкови
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

422000

Трошкови службених путовања у земљи

422100

Трошкови дневница

422121

Трошкови превоза

422131

Трошкови смештаја

422194
422199

Накнада за употребу сопственог возила
Остали трошкови за службена путовања
Остали трошкови транспорта

422900
422911

5211

150.000

Остали трошкови транспорта
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

423000

14.360.000
5213

60.000

Закуп имовине и опреме

421600

422111

5210

1.000.000

Осигурање возила
Осигурање опреме

421919
5205

1.060.000
Осигурање зграда

421513

421619
5204

Услуге доставе

9.850.000

2.615.000

1.895.000

2.080.000

1.760.000

320.000

2.020.000

1.700.000

320.000

Компјутерске услуге

423200
423211

Услуге за израду софтвера

423212

Услуге за одржавање софтвера
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423221
423291
5214

423321
423399

5216

60.000

60.000

980.000

500.000

480.000

550.000

500.000

50.000

Остале компијутерске услуге
Услуге образовања и усавршавања
запослених

423300
423311

5215

Услуге одржавања рачунара

Услуге образовања и усавршавања
запослених
Котизација за семинаре

300.000

300.000

130.000

130.000

Чланарине
Услуге информисања

423400
423431

Услуге рекламе и пропаганде

423432

Објављивање тендера и информативних
огласа

423441

Медијске услуге радија и телевизије
Стручне услуге

423500

10.950.000
423521

Правно заступање

423591

Накнаде члановима управних, надзорних
одбора и комисија

423599

Уговор о делу

423599

Уговорои о ППП

355.000

745.000

300.000

100.000

200.000

800.000

255.000

545.000

9.850.000

5217

423599

Допунски рад

423599

Стручни надзор

423712

5223

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

50.000

50.000

10.000

10.000

5.000

5.000

35.000

35.000

Репрезентација
Поклони
Остале опште услуге

423900
423911

Остале опште услуге-занатске услуге

423911

Остале опште услуге-фотографске услуге
услуге

423911
5220

150.000
Угоститељске услуге
Репрезентација

423700
423711

5219

Остале опште услуге
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

424000

700.000

150.000

550.000

600.000

150.000

450.000

550.000

150.000

400.000

Медицинске услуге

424300
424331
424351

Услуге јавног здравства-инспекција и
анализа
Остале медицинске услуге-Винча

50.000
5226

9.850.000

Услуге за домаћинство и угоститељство

423600
423621

5218

9.850.000

50.000

Услуге очувања животне средине, науке и
геодетске услуге

424600
424611

Услуге очувања животне средине
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5227

Остале специјализоване услуге

424900

424911

5228
5229

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
425100

Текуће поправке и одржавање зграда материјал

425111

Зидарски радови - материјал

425112

Столарски радови - материјал (Тех. Мат.
П-1)

100.000

100.000

100.000

100.000

4.249.600

2.080.000

2.169.600

1.170.000

780.000

390.000

890.000

630.000

260.000

10.000

425113

10.000

120.000

80.000

40.000

220.000

150.000

70.000

120.000

100.000

20.000

Молерски радови - материјал

425114

Радови на крову - материјал

425115

Радови на водоводу и канализацији материјал (Тех. Мат. П-2)

425116

Централно грејање - материјал

425117

Електричне инсталације - материјал (Тех.
Мат. П-3)

425118

Радови на комуникационим
инсталацијама - материјал

425119

30.000
250.000

200.000

50.000

Остали материјал за одржавање зграда материјал

140.000

100.000

40.000

425100

Текуће поправке и одржавање зграда услуге

280.000

150.000

130.000

425111

Зидарски радови - услуге

425112

Столарски радови - услуге
150.000

100.000

50.000

425113

Молерски радови - услуге

425114

Радови на крову - услуге

425115

Радови на водоводу и канализацији услуге

425116

5230

30.000

50.000

50.000

Централно грејање - услуге

425117

Електричне инсталације - услуге

425118

Радови на комуникационим
инсталацијама - услуге

425119

Остале услуге за одржавање зграда услуге

80.000

50.000

30.000

3.079.600

1.300.000

1.779.600

1.124.600

265.000

859.600

100.000

100.000

Текуће поправке и одржавање опреме

425200
425200

Текуће поправке и одржавање опреме материјал

425211

Резервни делови за возила - механичке
поправке

425212

Резервни делови за возила - електронске
поправке

425213

Резервни делови за возила - лимарски
радови

425219

Резервни делови за возила - остали
материјал за поправке возила

425221

Одржавање админис. опреме-Резервни
делови за намештај

32

ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРАВЉА КОВИН ЗА 2022. ГОДИНУ

425222

Одржавање адм. опреме-Резервни
делови за рачунаре и фискалне касе

425223

Одржавање адм. опреме-Резервни
делови за комуникац. опрему

425224

Одржавање админис. опреме-Резервни
дел. за ел. и фот.оп.

425225

Одржавање админис. опреме-Резервни
делови за опрему за домаћ.

425226

Одржавање админис. опреме-Резервни
делови за биротехничку опр.

425227

Резервни делови за уградну опр.(климе)

425229

Одржавање адм. опреме - Резервни
делови за осталу адм.опрему

30.000

425251

Текуће поправке опреме - Резервни
делови за медицинске апарате

439.600

425252

Текуће поправке опреме - Резервни
делови за лабор. опрему

50.000

425253

Текуће поправке опреме-Резервни
делови за мерне и контр. инст.

425200

Текуће поправке и одржавање опреме услуге

1.955.000

1.035.000

920.000

425211

Сервис возила-Механичке поправке
возила - услуге

550.000

400.000

150.000

425212

Сервис возила-Електронске поправке
возила - услуге

150.000

50.000

100.000

425213

Сервис возила-Лимарски радови на
возилима - услуге

70.000

20.000

50.000

425219

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

100.000

100.000

425221

Одржавање администр. опреме намештај - услуге

10.000

10.000

425222

Одржавање администр. опреме рачунарска опрема - услуге

100.000

100.000

425223

Одржавање администр. опреме - опрема
за комуникацију - услуге

15.000

15.000

425224

Одржавање администр. опреме - електр.
и фотогр.опрема - услуге

425225

Одржавање администр. опреме - опрема
за домаћинство - услуге

425226

Одржавање администр. опреме биротехничка опрема - услуге

425227
425229
425251

5231
5232

440.000

50.000

390.000

65.000

15.000

50.000
30.000

100.000

339.600
50.000

80.000

30.000

50.000

Одржавање администр. опреме - уградна
опрема - услуге

65.000

35.000

30.000

Одржавање администр. опреме - остала
админис. опрема - услуге

10.000

10.000

Сервис медицинске опреме - услуге
450.000

250.000

200.000

425252

Сервис лабораторијске опреме - услуге
200.000

150.000

50.000

425253

Одржавање мерних и контролних
инструмената - услуге

75.000

50.000

25.000

425291

Сервис опреме за јавну безбедност (ПП
апарати) - услуге

80.000

50.000

30.000

МАТЕРИЈАЛ

426000

25.668.323

886.500

19.234.000

5.547.823

2.166.500

886.500

900.000

380.000

900.000

250.000

Административни материјал

426100
426111

Канцеларијски материјал

426121

Радна униформа и текстил

1.150.000
886.500
426124

886.500

Заштитна опрема
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426131
426191
5234

5235

426311

Стручна литература за редовне потребе
запослених

426312

Стручна литература за образовање
запослених

Уље и мазива и антифриз

426491

Остали материјал за превозна средства
(и гуме)
Материјали за очување животне средине и
науку

426500

30.000

350.000

350.000

350.000

350.000

6.920.000

5.170.000

1.750.000

6.400.000

4.900.000

1.500.000

70.000

70.000

450.000

200.000

250.000

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

150.000

100.000

50.000

150.000

100.000

50.000

14.887.823

12.574.000

2.313.823

5.595.131

5.100.000

495.131

6.026.356

4.761.000

1.265.356

2.103.336

1.600.000

503.336

1.163.000

1.113.000

50.000

570.000

400.000

170.000

280.000

280.000

90.000

70.000

20.000

100.000

50.000

50.000

Медицински и лабораторијски материјали

426700

Лекови у ЗУ - Ампуле

426711

Лекови у ЗУ - Ампуле

426751

Лекови са Листе лекова - лекови на
рецепт

426721

Лабораторијски материјал

426711

Санитетски и потрошни материјал

426711

Санитетски и потрошни материјал

426711

Рентген материјал

426711

Материјал за стоматологију - зубни
материјал

426711

Материјал за стоматологију - ампулирани
лекови

426711

Материјал за стоматологију - остали
санитетски материјал

426791

Oстали медицински материјал

426791

Остали медицински материјал
Материјали за одржавање хигијене и
угоститељство

426800
426811

5240

30.000

Бензин

426413

426711

5239

100.000

Материјали за саобраћај

426400

426591
5238

100.000
Остали административни материјал
Материјал за образовање и усавршавање
запослених

426300

426411

5236

Цвеће и зеленило

Хемијска средства за чишћење

426812

Инвентар за одржавање хигијене

426819

Остали материјал за одрж. хигијене

426821

Материјал за угоститељство-храна и
пиће

100.000

100.000

Материјали за посебне намене

426900
426911

Потрошни материјал (кесе, батерије,
кључеви, печати..)

426912

Резервни делови

624.000

90.000

534.000

120.000

90.000

30.000
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426913
426913
426913

Алат и инвентар

Со за путеве

426919

Остали материјал за посебне намене

430000

АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА
СРЕДСТАВА ЗА РАД

5242

431000

АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И
ОПРЕМЕ

5243

431100

Амортизација зграда и грађевинскиx објеката

5257
5262

5328
5329

ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА

441500

Отплата камата осталим домаћим
кредиторима
Отплата камата осталим домаћим
кредиторима

150.000

150.000

150.000

150.000

250.000

250.000

250.000

250.000

130.000

130.000

130.000

130.000

120.000

120.000

100.000

100.000

20.000

20.000

Остали порези
Обавезне таксе

482200
482211

Републичке таксе

482231

Општинске таксе

482251

Судске таксе
Новчане казне и пенали

482300

Новчане казне и пенали (умањење од
РФЗО-а)

483000

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО
РЕШЕЊУ СУДОВА

5333

483100

Новчане казне и пенали по решењу судова
483111

510000

150.000

Регистрација возила

5332

5342

150.000

Остали порези

482100

500000

150.000

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ

482000

482300

5341

150.000

ОСТАЛИ РАСХОДИ

480000

482191

5331

50.000

Амортизација опреме

441000

482131

5330

50.000

Амортизација зграда и грађевинских
објеката

ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ
ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

440000

441511
5324

454.000

Амортизација опреме

431200
431211

5256

454.000
Aлат и инвентар - немедицински

5241

5244

504.000

Aлат и инвентар - медицински

426914

431111

504.000

Новчане казне и пенали по решењу
судова
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ

1.018.500

450.000

568.500

1.018.500

450.000

568.500

ОСНОВНА СРЕДСТВА
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5343

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

511000

5344

511100

Куповина зграда и објеката

5345

511200

Изградња зграда и објеката
511222

5346

5348
5349

5350

5353

450.000

450.000

450.000

Капитално одржавање болница, домова
здравља

511431

Идејни пројекат

511451

Пројектна документација
МАШИНЕ И ОПРЕМА

512000

568.500

568.500

154.000

154.000

120.000

120.000

34.000

34.000

414.500

414.500

300.000

300.000

114.500

114.500

Опрема за саобраћај

512100
512111

Аутомобили

512113

Комби-санитетско возило

512116

Мотоцикли

512117

Бицикли
Административна опрема

512200
512210

Канцеларијска опрема

512220

Рачунарска опрема (рачунари,
штампачи…)

512230

Комуникациона опрема (снимање
разговора и телефони)

512212

Уградна опрема (климе)

512250

Опрема за домаћинство и угоститељство
Медицинска и лабораторијска опрема

512500

Медицинска опрема
Опрема за јавну безбедност

512800
512810

5357

450.000

Изградња зграда и објеката- домови
здравља

Пројектно планирање

511400

512511
5356

450.000

Капитално одржавање зграда и објеката

511300
511322

5347

450.000

Опрема за јавну безбедност
Опрема за производњу,моторну,непокретну и
немоторна опрема

512900

512931

Уграђена опрема

512931

Уграђена опрема

5364

520000

ЗАЛИХЕ

5371

523000

ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ
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5372

Залихе робе за даљу продају

523100
523111

Негативна листа лекова и остала роба

5387

600000

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И
НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

5388

610000

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

5435

370.358.644

18.666.500

333.755.621

III. УКУПНО

17.936.523

(У динарима)
ПЛАН 2022
Из буџета

Опис
Укупно

Репу
блик
е

Ауто
номн
е
покр
ајине

Општине
/
града

Из
дон
ациј
аи
пом
оћи

РФЗО

Из осталих
извора

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
370.358.644

18.666.500

333.755.621

17.936.523

370.358.644

18.666.500

333.755.621

17.936.523

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Табела број 4: План прихода и прилива и расхода и одлива Дома здравља Ковин
за 2022. годину
У складу са чланом 5. став 1. тачка 7. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,
број 54/09, 73/10,101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон,
103/15, 99/16, 1123/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21), приходи и примања су у равнотежи са
расходима и издацима.
IX ПЛАН НАБАВКИ ДОМА ЗДРАВЉА КОВИН ЗА 2022. години
1.

План набавки Дома здравља Ковин за 2022. годину

Сходно одредбама Закона о јавним набавкама, стручна служба установе је сачинила План
набавки за 2022. години, чији је преглед дат у табели која следи:
ОПИС

Ред.бр.

РФЗО

Економска
класификација

План 2022

1.

426711

Aмпулурaни лeкoви Листа "Б"

5.100.000,00

Буџет
општине
Ковин

ДЗ Ковин

План 2022

План 2022

0,00

Укупан план
2022

495.131,00

5.595.131,00
0,00

САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ

6.361.000,00

0,00

1.768.692,00

8.129.692,00

426711

Oстaли сaнитeтски мaтeриjaл

1.600.000,00

0,00

503.336,00

2.103.336,00

426721

Лaбoрaтoриjски мaтeриjaл

4.761.000,00

0,00

1.265.356,00

6.026.356,00

426711

РO мaтeриjaл

0,00

0,00

0,00

0,00

2.
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3.

16.897.000,00

1.000.000,00

1.603.000,00

19.500.000,00

426411

Гoривo

4.900.000,00

0,00

1.500.000,00

6.400.000,00

421211

Eлeктричнa eнeргиja

4.200.000,00

450.000,00

50.000,00

4.700.000,00

421225

Дaљинскo грejaњe

4.100.000,00

200.000,00

0,00

4.300.000,00

421221

Гaс

3.697.000,00

350.000,00

53.000,00

4.100.000,00

421220

Угaљ и дрвa

0,00

0,00

0,00

0,00

OСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ

2.655.000,00

886.500,00

2.233.600,00

5.775.100,00

426111

Кaнцeлaриjски мaтeриjaл

900.000,00

0,00

250.000,00

1.150.000,00

426120

Teкстил-рaднa oдeћa и oбућa

0,00

886.500,00

0,00

886.500,00

426811

Maтeриjaл зa oдржaвaњe хигиjeнe

400.000,00

0,00

70.000,00

470.000,00

100.000,00

0,00

50.000,00

150.000,00

4.

Мат. за очување животне средине
426591

Maтеријал за посебне намене

4.1.

90.000,00

0,00

534.000,00

624.000,00

426913

Meдицински aлaт и инвeнтaр

0,00

0,00

454.000,00

454.000,00

426913

Нeмeдицински aлaт и инвeнтaр

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

90.000,00

0,00

30.000,00

120.000,00

630.000,00

0,00

220.000,00

850.000,00

80.000,00

0,00

40.000,00

120.000,00

100.000,00

0,00

20.000,00

120.000,00

200.000,00

0,00

50.000,00

250.000,00

150.000,00

0,00

70.000,00

220.000,00

100.000,00

0,00

40.000,00

140.000,00

535.000,00

0,00

1.109.600,00

1.644.600,00

370.000,00

0,00

250.000,00

620.000,00

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

70.000,00

0,00

0,00

70.000,00

200.000,00

0,00

250.000,00

450.000,00

Остали материјал за посебне намене
426911

4.2.

425100
425112

Текуће поправке и одржавање
зграда-материјал
Столарски радови - материјал
Водовод и канализација - материјал

425115

Електричне инсталације - материјал
425117

Молерски - материјал
Остали материјал за одржавање зграда
(шрафовска роба)
425110

Текуће поправке и одржавање
опреме - материјал
4.3.

425200

Резервни делови за возила - материјал
425210
425211
426413
426491

Рeзeрвни дeлoви
Уљa и мaзивa
Пнeумaтици
Остали материјал за возила

426491

4.4.

0,00

0,00

0,00

0,00

425220

Резервни делови за
административну опрему материјал

65.000,00

0,00

470.000,00

535.000,00

425222

Резервни делови за рачунарску
опрему

50.000,00

0,00

390.000,00

440.000,00
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425227

Резервни делови за уградну опрему
(климе)

15.000,00

0,00

50.000,00

65.000,00

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

100.000,00

0,00

389.600,00

489.600,00

Резервни делови за административну
опрему
425229

425250

425290
5.
425100
421100

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

0,00

0,00

0,00

0,00

УСЛУГЕ

7.088.750,00

10.950.000,00

5.137.250,00

23.176.000,00

Teкућe пoпрaвкe и oдржaвaњe OСС

1.185.000,00

0,00

1.050.000,00

2.235.000,00

500.000,00

0,00

130.000,00

0,00

310.000,00

1.740.000,00

Бaнкaрскe услугe

630.000,00

421300

Кoмунaлнe услугe

1.430.000,00

421400

Услугe кoмуникaциja

1.208.750,00

100.000,00

1.292.250,00

2.601.000,00

423200

Кoмпjутeрскe услугe

1.760.000,00

0,00

320.000,00

2.080.000,00

Oсигурaњe
Oбрaзoвaњe и усaвршaвaњe
зaпoслeних
Услуге информисања-штампање
публикacije

0,00

1.000.000,00

60.000,00

1.060.000,00

500.000,00

0,00

480.000,00

980.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Стручнe услугe (ппп, уo и нo…)

355.000,00

9.850.000,00

745.000,00

10.950.000,00

Услуге за домаћинство и
угоститељство

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

Остале услуге

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

150.000,00

0,00

450.000,00

600.000,00
100.000,00

421500
423300
423400

423500
423600
423000
424300

Медицинске услуге

424000

Oстaлe услуге (специјализоване
услугe)

0,00

0,00

100.000,00

Плaн oстaлoг мaтeриjaлa

0,00

180.000,00

0,00

6.

180.000,00
413142

Новогодишњи поклони за децу
запослених
Maтeриjaл зa стoмaтoлoгиjу

7.
426711

Стoмaтoлoшки пoтрoшни мaтeриjaл

0,00

180.000,00

0,00

180.000,00

1.113.000,00

0,00

50.000,00

1.163.000,00

1.113.000,00

0,00

50.000,00

1.163.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Лeкoви стoмaтoлoгиja
426711
426711

Сaнитeтски мaтeриjaл стoмaтoлoгиja
Улaгaњa у oпрeму и oбjeктe

8.

0,00

450.000,00

568.500,00

1.018.500,00

512500

Meдицинскa oпрeмa

0,00

0,00

0,00

0,00

512810

Опрема за јавну безбедност

0,00

0,00

0,00

0,00

Рачунарска опрема - фискалне касе

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

Нeмeдицинскa oпрeмa-канцеларијска

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

154.000,00

154.000,00

512210

Oпрeмa зa сaoбрaћaj
512113
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512212
512250

Уградна опрема - климе
Опрема за домаћинство и
угоститељство

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114.500,00

114.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450.000,00

0,00

450.000,00

Кaпитaлнo улaгaњe
511222
511322

Кaпитaлнo oдржaвaњe

0,00

Пројектна документација
511451
9.

Укупно:
39.214.750,00
13.466.500,00 11.856.173,00
Табела број 5: Преглед Планова набавки Дома здравља Ковин за 2022. годину

64.537.423,00

Из предоченог табеларног прегледа и аналитичких планова набавки се закључује да ће се
укупна набавка спровести у висини процењене вредности од 64.537.423,00 динара при чему ће
средства РФЗО-а учествовати са 39.214.750,00 динара (60,76%), средства Буџета општине Ковин са
13.466.500,00 динара (20,86%), док ће сопствена средства учествовати са 11.856.173,00 динара
(18,38%). У складу са одредбама Закона о јавним набавкама стручне службе ће спровести
одговарајуће поступке јавних набавки за један део планираних набавки, док ће део јавних набавки у
име и за рачун установе реализовати РФЗО-е, путем Централизованих јавних набавки.
2.
Репрограмирање
Може се догодити да се у току извршења Програма рада Дома здравља Ковин, а у поступку
његове евалуације, оцени да се програм не реализује како је предвиђено, јер циљеви програма нису
адекватни потребама или приоритети нису правилно предвиђени, динамика остварења није правилно
предвиђена или финансијска средства нису довољна или становништво није задовољно предвиђеним
активностима и сл. Тада се мора приступити промени програма или евентуалној допуни како би се
све активности и циљеви довели у склад. Евентуалне промене програма се могу спроводити у току
процене реализације програма као процес репрограмирања. У току процеса евалуације програма и
евентуалне потребе за делимичним репрограмирањем, значајну улогу има процес управљања
реализацијом програма тј. менаџмент у том процесу. Менаџмент у спровођењу програма врше
кадрови оспособљени да реализују програм онако како је предвиђен, што подразумева потребно
знање за задатке које стоје пред њим. Менаџер треба да познаје проблеме који се програмом
решавају, кадрове који су за то неопходни, начин руковођења, начин руковања финансијским
средствима, да брзо и прецизно уочава проблеме, да добро комуницира са запосленима који спроводе
програм као и са локалним становништвом и властима.
МЕРЕ ЗАШТИТЕ И СПАШАВАЊА СТАНОВНИШТВА ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ
-План вакцинације против болести COVID-19 у 2022. години
Болест COVID-19 је инфективна болест која се појавила крајем 2019. године а коју изазива
нова врста корона вируса SARS-CoV-2. У већини случајева захвата респираторни систем али може да
захвати и друге органе. Код људи који су оболели од болести COVID-19 препознаје се широк спектар
симптома и то од благих симптома до тешке болести.
X

Слика број 1: вакцинација
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Након откривања новог корона вируса у Кини у децембру 2019. године, који је проузроковао
обољења код људи и довео до повећаног броја оболелих у многим земљама, Светска здравствена
организација (СЗО) је 30. јануара 2020. прогласила јавноздравствену ванредну ситуацију од
међународног значаја. У Србији је први случај COVID-19 регистрован 6. марта 2020. године.
Закључно са 16.1.2022. године, у Србији је регистровано 1.436.395 потврђених случајева COVID-19,
а број умрлих особа износи 13.071. Саветодавна група експерата за имунизацију СЗО издала је
препоруке за примену вакцине против COVID-19, на основу доступних епидемиолошких података,
идентификујући три различита циља којима треба да теже земље применом стратегија вакцинације у
пандемији:
– заштита интегритета здравственог система и критичних инфраструктура у земљи,
– редуковање оболевања и умирања,
– редуковање трансмисије пандемијског вируса у заједници.
Примена других стратегија зависи од епидемиолошке ситуације, доступности вакцине, могућности
имплементације масовне имунизације у циљним групама, као и примене других мера за слабљење
утицаја пандемије. Планирање броја лица за препоручену имунизацију спроводе здравствене
установе на основу обрасца сагласности (прилог 2) за спровођење препоручене имунизације према
Правилнику, као и установе ван здравственог система које су у приоритетима у сарадњи са
здравственим установама на територији надлежности.
У односу на доступне количине вакцина и динамику испоруке могуће је дефинисати
процентуалну заступљeност приоритетних група или планирати сукцесивно приоритете, један за
другим током времена, уз планирање спровођења имунизације са две дозе у предвиђеном
временском размаку. У односу на приоритетне групе, уз упознавање са садржајем упутстава за лек
издатих од стране произвођача вакцина, односно АЛИМС-а, за запослене у здравственим
установама, установама социјалне заштите и другим циљним групама, прикупљањем образаца
писане сагласности обезбеђују се подаци о броју лица. У здравственим установама за ове активности
је надлежна Комисија за болничке инфекције здравствене установе. Број вакциналних пунктова и
место спровођења имунизације зависи од динамике испоруке и количина (како је циљна популација
одрасло становништво имунизација би се спроводила на вакциналним пунктовима домова здравља у
службама опште медицине, где се спроводи имунизација лица у посебном ризику и изложених лица)
или са мобилним екипама домова здравља који спроводе имунизацију у установама ван здравственог
система или имунизацијом запослених у здравственим установама на радним местима
Општи циљ јесте: сузбијање епидемије COVID-19 у Републици Србији и омогућавање здравственог,
економског и укупног друштвеног опоравка од последица пандемије COVID-19, вакцинацијом
најмање 20% популације Србије током 2020–2021. године.
Посебни циљеви:
– смањење учесталости оболевања и умирања најризичнијих група становништва;
– смањење учесталости тешких облика болести;
– ограничење трансмисије вируса у популацији;
– одржавање виталних функција друштва.
У зависности од доступности вакцина, епидемиолошких карактеристика, природног тока
болести и величине и удела сваке приоритетне групе, током одређених фаза вакцинације ће се
одлучивати о истовременом обухватању целих или делова појединих циљних група (здравствени
радници, старије узрасне групе, особе са коморбидитетима и др). Препоруке ће бити редовно
(најмање тромесечно) разматране и ревидиране након добијања нових сазнања о карактеристикама
вируса, епидемиологији болести и карактеристикама вакцина. Стручни комитет за имунизацију
заснива своје препоруке на тренутним сазнањима о учесталости и дистрибуцији COVID-19 у
популацији Републике Србије, као и на следећим хипотезама:
– У погледу учесталости инфекције на подручју Републике Србије, евидентна је трансмисија
вируса у популацији чији се интензитет мења од умереног до врло високог у различитим периодима
године.
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– Садашњи ниво колективног имунитета није довољан за ефективно смањење учесталости
инфекције у популацији.
– Примена нефармаколошких мера је недовољна за ефективно сузбијање епидемије.
– Количина доступне вакцине ће се временом повећавати и омогућити постепено обухватање
свих или највећег дела приоритетних група становништва у току 2022. године.
Досадашња сазнања о карактеристикама болести и епидемије COVID-19 указују да не постоји
разлика у изложености, оболевању и умирању појединих етничких или мањинских група, те се
приликом планирања имунизације припадност етничким или мањинским групама не узима у обзир.
ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА КАДРОВА У 2022. ГОДИНИ

XI

У току 2022. године планира се учешће запослених на конгресима, курсевима, симпозијумима
и другим стручним састанцима али искључиво оних чији су програми акредитовани од стране
Здравственог савета Србије. Као и у досадашњем периоду, и у току 2022. године се планирају
стручни састанци у организацији Подружнице Друштва лекара Војводине Српског лекарског
друштва и организовање секцијских састанака, решавање тестова провере знања у писменој или
електронској форми. Доношење Плана стручног усавршавања кадрова за 2022. годину уследиће
половином фебруара текуће године када ће бити верификован на управном одбору установе. Наиме,
у зависности од броја и структуре признатих кадрова орган руковођења ће донети одлуку и усвојити
План стручног усавршавања за 2022. годину. Запослени су веома заинтересовани за континуирану
едукацију и похађају курсеве континуиране медицинске едукације, конгресе, секције и друге видове
стручног усавршавања. Велики број здравствених радника је акредитовао своје програме
континуиране едукације и тако омогућио едукацију за запослене Дома здравља Ковин.
ДЕФИНИСАНЕ СМЕРНИЦЕ

XII

Дом здравља Ковин је здравствена установа у државној својини. Демографску слику општине
карактерише укупан негативан раст популације и висок проценат особа старијих од 65 година
живота. Старосна структура становништва има дугорочан и негативан ефекат на организацију рада
дома здравља због учесталости коришћења здравствених услуга и повећане потрошње материјалних
средстава. Средства која су опредељена уговором са РФЗО-ом су недовољна за финансирање потреба
становништва за ПЗЗ-ом, ограничена су средства буџета локалних власти, док је и платежна моћ
становника наше општине веома ниска. С тим у вези, наша установа покушава да задовољи растуће
потребе становништва за ПЗЗ-ом с једне стране, послујући ограниченим средствима с друге стране.
Сходно реченом, за предстојећу 2022. годину, дефинишемо следеће смернице за вођење установе:
1.
•
•
•
•

КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ
Капитално улагање у реконструкцију и адаптацију грађевинских објеката;
Зановити и унапредити ИТ;
Набавка медицинске и лабораторијске опреме и
Капитално одржавање објеката.

2.
•
•
•
•
•
•

УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕВЕНТИВНОГ РАДА
Промоција имунизације становништва
Подизати свест становништва о здравим стиловима живота и превенцији
Повећати обухват становништва обавезним превентивним прегледима;
Унапредити квалитет и садржај превентивног рада;
Повећати обухват жена скринингом на карцином грлића материце и карцином дојке;
Повећати обухват становништва скринингом на карцином дебелог црева.
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3. УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА
Опредељењем ка унапређењу квалитета здравствене заштите и безбедности пацијента, тежи
се достизању највишег нивоа квалитета рада и безбедности пацијената у ковинској општини.
Примена оваквог приступа има за циљ да смањи: неуједначен квалитет здравствених услуга;
недовољно ефикасно коришћење здравствених технологија; време чекања на медицинске процедуре
и интервенције; незадовољство корисника пруженим здравственим услугама; незадовољство
запослених као и трошкове који настају због лошег квалитета. Стално унапређење квалитета
представља континуирани процес чији је циљ достизање вишег нивоа успешности у раду.
Стално унапређење квалитета захтева увођење културе квалитета која ће подједнако укључити све
кориснике, даваоце здравствених услуга, финансијере и доносиоцe одлука на свим нивоима.
Традиционално схватање да су здравствени радници и здравствени сарадници, као непосредни
даваоци здравствених услуга, једини одговорни за квалитет пружене здравствене заштите, замењено
је новим приступом који препознаје значај организације у целини, а посебно улогу менаџмента, као и
читавог процеса рада, а не појединачног извршења у задовољавању потреба корисника.
Унапређење квалитета рада обухвата и подразумева:
• Унапређење квалитета рада у складу са Програмом за унапређење квалитета рада Дома
здравља Ковин за 2022. годину;
• Подизање нивоа стручног знања здравствених радника и сарадника;
• Увођење нових обавезних показатеља квалитета рада и достизања високих вредности;
• Побољшање вредности параметара из капитационе формуле;
• Јачање улоге корисника;
• Унапређење доступности услуге и увођење кол центра.
Дом здравља Ковин ће у складу са Програмом за унапређење квалитета рада улагати напоре за
достизање постављених циљева, поштовање усвојених процедура, рационализацију у свим
сегментима пословања, јачати стручност и компетентност запослених, едуковати запослене и
осигуранике о правима пацијената у систему здравствене заштите, лекарској грешци и лекарској
одговорности.
4. ЈАЧАЊЕ ТРЖИШНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ
•
•
•
•
•

Израдити маркетинг план дома здравља и јачати маркетиншке активности у циљу јачања
улоге дома здравља на здравственом тржишту;
Проактиван наступ на здравственом тржишту;
Максимално користити све расположиве капацитете;
Увођење нових услуга као додатних извора финансирања и
Задржати старе и придобити нове кориснике.

Снага Дома здравља Ковин је у доброј репутацији, едукованом и квалификованом кадру, великом
броју и структури пружених услуга, препознатој потреби за унапређење квалитета рада, традицији и
искуству у систему ПЗЗ-е. Поред редовног прилива финансијских средстава за уговорене обавезе од
РФЗО-а постоји и скроман прилив сопствених средстава који се формирају пружајући услуге на
тржишту, ван „корпе“ услуга на које корисник има право на терет средстава РФЗО-а. Обзиром да је
Законом о буџетском систему из 2019. године законодавац дозволио здравственим установама да и у
2022. години стичу приходе на тржишту пружајући услуге ван уговорених са РФЗО-ом, установа
мора, на челу са органима управљања да креира додатна решења у делу стицања сопствених
прихода, односно прихода који настају употребом јавних средстава, како би се исти повећали и
користили за измирење насталих обавеза и „старих дугова“ који у великој мери оптерећују
пословање. Циљ је да се установа потпуно заложи да сама сервисира што већи део својих обавеза из
оствареног сопственог прихода.
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Прилике које Дом здравља треба да искористи огледају се и у интензивнијем учешћу у пројектима
владиних и невладиних организација, унапредити сарадњу са Покрајинским секретаријатом за
здравство АП Војводине, са локалном заједницом, у потпуности се прилагодити новом начину
финансирања применом капитације, ојачати сарадњу са медијима, прихватити како утицај
колективне, тако и личне одговорности за доношење одлука и спровођење програма, пратити светске
трендове у погледу опреме и услуга и применити их у својој установи.
5. РОДНА РАВНОПРАВНОСТ
Општина Ковин је по пространству једна од највећих општина у Војводини и Србији.
Процена је да на њеној територији живи 30.671 становник од којих је 15. 458 становника мушког
пола док је 15.213 жена. Закључујемо да је по питању родне равносправности у нашој општини
постоји природна равнотежа припадника мушког и женског пола.
Дом здравља Ковин обавља здравствену делатност на примарном нивоу здравствене заштите
за становнике Oпштине Ковин. Остваривање права различитих полова у области здравствене
заштите у Дому здравља Ковин, спроводи се применом основних начела здравственог система:
поштовања људских права, правичности, свеобухватности, приступачности, доступности, што
подразумева остваривање права под једнаким условима, без основа за дискриминацију, укључивање
свих грађана у систем здравствене заштите уз уважавање моралних, културних, религијских убеђења,
обезбеђивање равноправности полова и родне равноправности, као и забрану дискриминације у
пружању здравствене заштите по основу расе, пола, рода, сексуалне оријентације и родног
идентитета, старости, националне припадности, социјалног порекла, вероисповести, политичког или
другог убеђења.
Пацијент има право на доступну и квалитетну здравствену заштиту, у складу са својим
здравственим стањем, а у границама материјалних могућности система здравствене заштите. Једнак
приступ услугама и правима из области здравствене заштите обезбеђује се целокупном
становништву наше општине, посебно водећи рачуна о лицима које припадају осетљивим
друштвеним групама. Начело родне равноправности и недискриминације је једно од темељних
начела људских права. Као један од елемената модернизације и демократизације друштва, у циљу
бржег, равномернијег и ефикаснијег друштвеног развоја, императив је елиминисање дискриминације
жена, побољшање њиховог положаја, као и интегрисање принципа родне равноправности у свим
областима деловања институција система. Као задатак постављамо потребу за унапређењем и
остваривањем родне равноправности, кроз уравнотежење заступљености полова; обезбеђивањем
једнаких могућности и третмана у вези са остваривањем права из радног односа; једнаких зарада за
исти рад или рад исте вредности тј. за рад за који се захтева исти степен стручне спреме, односно
образовања, знања и способности, у коме је остварен једнак радни допринос уз једнаку одговорност;
једнаке могућности за стручно усавршaвање и образовање свих запослених, као и стручно
оспособљавање приправника; напредовање у послу.
У нашој установи се не прави разлика по полу приликом јавног оглашавања послова и услова
за њихово обављање и одлучивање о избору лица које траже запослење ради заснивања радног
односа или другог вида радног ангажовања. Спроводи се родна анализа буџета, с тим да се приходи и
расходи планирају с циљем унапређења родне равноправности у складу са законом којим се уређује
буџетски систем и принцип родне равноправности у буџетском поступку. Родно одговорно
буџетирање доприноси побољшању ефикасности и транспарентности буџета и омогућава бољи увид
у користи које жене и мушкарци имају од буџетских политика. Сходно реченом, наша установа у
поступку буџетирања, а поштујући одредбе локалног акционог плана, приликом креирања
програмских активности и пројеката у оквиру годишњих планских програма, спроводи поступак
родно одговорног буџетирања. Примена се конкретизује кроз индикаторе пословања а све у правцу
одрживаог развоја установе и постизања како општег тако и специфичних циљева пословања. Родно
одговорно буџетирање се пре свега односи на следеће програмске активности:
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- Кадровска обезбеђеност;
- Накнаде у натури-поклони за децу запослених поводом новогодишњих празника;
- Набавка радне униформе за запослене и
- Утврђивање времена и узрока смрти лица која су преминула ван здравствене установе.
Применом родне анализе Дом здравља Ковин формулише своје родно одговорне циљеве и
индикаторе који адекватно мере допринос циља унапређењу равноправности између жена и
мушкараца односно девојчица и дечака. Мишљења смо да је досадашње примењивање и
остваривање родне равноправности у дому здравља на задовољавајућем нивоу те да ће се у годинама
које следе унапредити.
XIII

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. Дом здравља Ковин свој основни задатак – пружање примарне здравствене заштите, успешно
испуњава уз безрезервну материјалну и логистичку подршку локалне самоуправе и
Покрајинског секретаријаза за здравство.
2. Кадровски потенцијал дома здравља свој посао одрађује максимално професионално. Да би се
очувао квалитет услуга које оно пружа, неопходно је посветити нарочиту пажњу сталном
стручном усавршавању запослених;
3. Управни и руководни тим дома здравља мора дати свој максимум, да би се обезбедила
неопходна средства за одржавање и модернизацију објеката и набавку нове опреме;
4. У перманентном унапређењу квалитета рада Дом здравља Ковин тежи достизању
акредитационих стандарда и што бољем позиционирању међу установама примарне
здравствене заштите;
5. Успешном реализацијом планираних активности на унапређењу квалитета рада, тежимо да се
у 2022. години у рангирању здравствених установа РС нађемо на што бољој позицији.
Иaкo сe здрaвствeнe устaнoвe у Републици Србији нaлaзe у веома слoжeнoj ситуaциjи,
запослени у нашој установи се труде да у сваком погледу идeмo у кoрaк сa зaхтeвимa нaших
сугрaђaнa унaпрeђуjући и пoвeћaвajући eфикaснoст и eфeктивнoст у раду. Бригa зa oчувaњe здрaвљa
нaших сугрaђaнa нaм je нajвaжниja, jeр чувajући здрaвљe дaнaс - избeгaвaмo бoлeст сутрa.

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