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1. Подносилац извјештаја 

Јавна здравствена установа Дом здравља Прњавор 

 

2. Период за који се подноси извјештај (периодични, поглугодињи, годишњи) 

 

Годишњи извјештај за период 01.01.2020. – 31.12.2020. године 

 

3. Законски основ 

 

На основу члана 17. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“број 68/07) и чланом 28. Статута ЈЗУ Дом здравља Прњавор, Управни одбор Дома 

здравља усваја извјештај о пословању и годишњи обрачун Дома здравља. 

 

4. Основни подаци о организацији: 

4.1.Општи подаци: 

 

ЈЗУ Дом здравља Прњавор је здравствена установаод посебног друштвеног интереса, 

основана за пружање здравствених услуга примарног нивоа здравствене заштите, за грађане са 

подручја општине Прњавор, од стране СО Прњавор у складу са Законом, са сједиштем у 

Прњавору, у улици Лазе Лазаревића број 5. 

Директор Дома здравља је Малић др Свјетлана која је на ту функцију именована од 

стране СО Прњавор дана 07.07.2017. године, Рјешењем број 01-111-41/17. 

Управни одбор Дома здравља Прњавор чине : Милорад Врховац предсједника УО, 

Дијана Прерадовић члан, Боро Богичевић члан, Амела Мујанић члан и Игор Сувајац члан . 

У складу са Статутом Дома здравља, обавеза је установе да на захтјев оснивача доставља 

извјештај  о раду за претходну пословну годину након што га размотри и усвоји  Управни одбор 

установе. 
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4.2.Расположиви људски ресурси: 

 

У ЈЗУ Дом здравља Прњавор,  на дан 31.12.2020. године запослено је 134 радника. У 

укупном броју запослених  98  радника је медицинске струке и 36 немедицинских радника. 

Медицинских радника високе стручне спреме  је 29 и то:  

- доктора медицине……….….10, 

                      - доктора на специјализацији…1, 

                                  - доктора специјалиста ……...12, 

                                  - доктора стоматологије………4, 

                                  - психолог………………….......2, 

 

 

Од 12 доктора специјалиста 4 су специјалисти породичне медицине и 8 специјалиста 

дригих грана медицине и то: гинеколога 2, педијатар 1, физијатар 1, психијатар 1, епидемиолог 

1, радиолог 1, ургентне медицине 1. 

Медицинских радника са  ВШС је 6, а  ССС- медицинских техничара је 63. 

Квалификациона структура свих запослених представљена је у табели 1 која је саставни 

дио овог извјештаја. 

 

Табела 1:  Квалификациона структура и укупан број запослених 

 

Р.Б

. 

Опис  Број радника  

  2018. 2019. 2020. 
немед. мед. укупно немед. мед. укупно немед. мед. укупно 

1. ВСС 3 28 31 3 32 35 3 29 32 

2. ВШС 2 6 8 2 6 8 2 6 8 

3. ССС 6 64 70 5 65 70 6 63 69 

4. ВК - - - - - - - - - 

5. КВ 14 - 14 13 - 13 13 - 13 

6. 
ПК И 

НК 
12 - 12 12 - 12 12 - 12 

 Укупно 37 98 135 35 103 138 36 98 134 
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4.3.Материјални ресурси: 

 

ЈЗУ Дом здравља Прњавор своју дјелатност обавља у 13 теренских амбуланти и 7 

објеката који се налазе у кругу Дома здравља Прњавор. Од опреме, Дом здравља Прњавор 

располаже са опремом која је неопходна за рад, а која је прописана Правилником о условима 

за почетак рада здравствене установе („Службени гласник републике Српске“ број 

53/17).Поред наведене опреме, Дом здравља посједује возни парк који се састоји од 8 

путничких возила и 4 санитетска возила. 

 

5. Услуге које пружа корисницима 

 

Дом здравља, своју дјелатност за коју је основан, обавља кроз модел породичне 

медицине и у складу са Законом о здравственој заштити  обезбјеђује услуге из: 

- Породичне медицине и хитне медицинске помоћи, 

- Дјечије, превентивне и опште стоматологије, 

- Хигијенско епидемиолошке заштите, 

- Приручну апотекарску дјелатност ради обезбјеђења лијекова са позитивне 

листе лијекова запримарну здравствену заштиту, 

- Дијагностичке услуге ( РТГ и УЗ дијагностику и лабораторијску 

дијагностику), 

- Услуге Центра за физикалну рехабилитацију у заједници, 

- Услуге Центра за заштиту менталног здравља, 

- Консултативно специјалистичку заштиту за здравствену заштиту  жена и 

дјеце (гинекологија и педијатрија), 

- Услуге породилишта. 

 

 

6. Реализација програма рада: 

 

6.1.Спроведене активности у назначеном периоду 

Ради постојеће епидемиолошке ситуације интерне провјере су проведене дјелимично 

односно провјеравана је редовност вођења само одређене евиденције без организованих посјета 

службама. Ове провјере проведене су у октобру 2020.године. Када то дозволи тренутна 

епидемиолошка ситуација провешће се интерне провјере цјелокупне установе у циљу анализе 

пословања ради одржавања и сталног побољшавања квалитета рада. 

Дана 30.10.2020. године Министарство за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, ЈЗУ Дом здравља Прњавор и Фонд за заштиту животне средине и 

енергетску ефикасност Републике Српске потписали су Меморандум о регулисању односа у 

вези са унапређењем енергетске ефикасности на објекту Јавне здравствене установе Дом 

здравља Прњавор.  

Пројекат ,, Енергетске ефикасности у БиХ-додатно финансирање'' спроводи се у складу 

са Пројектним споразумом потписаним 14. јуна 2019 године између Међународне банке за 

обнову и развој (ИБРД) и Републике Српске и Споразумом о зајму потписаним дана 18. јануара 

2019. године између Међународне банке за обнову и развој  (ИБРД) и Босне и Херцеговине. 

 Циљ пројекта је унапређење енергетске ефикасности на објекту ЈЗУ Дом здравља 

Прњавор к.ч. 281/2 болница површине 655 м2, к.ч. 281 двориште површине 1129м2, све уписане 
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у Посједовни лист бр. 245/5 к.о. Прњавор, односно упис права власништва на: к.ч. 18/200 

болница и двориште површине 1784 м2, уписане у з.к. ул. бр. 3284 к.о. Прњавор у корист: Јавне 

здравствене установе Дом здравља Прњавор са 1/1 дијела права посједа и 1/1 дијела права 

власништва. 

 Пројектом Свјетске банке предвиђена је примјена модела револвинга, односно 

прикупљање 50% процијењених годишњих новчаних уштеда у енергији остварених након 

унапређења мјера енергетске ефикасности на објекту и реинвестирање поново у мјере 

унапређења енергетске ефикасности на другим јавним објектима 

 Опис радова у вези са пакетом мјера енергетске ефикасности који ће се имплементирати 

на ЈЗУ Дом здравља Прњавор у 2021.години је сљедећи: 

1. Зидови- фасадни систем спољашње топлотне изолације од камене вуне 

2. Нови ПВЦ прозори: двоструко застакљени 

3. Нова АЛУ врата: двоструко застакљена 

4. Грејни систем –реконструкција грејног система (уградња термостатских вентила на 

радијаторе, хидрауличко балансирање система, замјена котлова са новим котловима на 

пелет/дрво, замјена циркулационих пумпи и сл.) 

5. Расвјета- дјелимична замјена старих флуо свјетиљки новим флуо свјетиљкама и 

расвјетних тијела са жарном нити флуокомпактним, ЛЕД свјетиљке и сл. 

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске за потребе 

реализације пројекта има обавезу да: 

- изради тендерску документацију и спроведе процедуру за избор извођача радова и са 

истим закључи уговор о извођењу радова на објекту ЈЗУ Дом здравља Прњавор 

- финасира радове у складу са закљученим уговором што подразумјева плаћање фактура и 

књиговодствено евидентирање 

- прати реализацију Пројекта, што подразумјева надзор над радовима од стране стручног 

лица, мониторинг и процјену остварених резултата 
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6.2.Остварени резултати 

 

Табела 2: Реализација служби Дома здравља Прњавор за 2020. годину 

 

Рб. Дјелатности 

Припадајућа 

средства према 

Уговор са ФЗО за 

2019. годину (у КМ) 

Реализација у 2020. години 

Б
р

о
ј 

у
сл

у
г
а

 п
р

ем
а

 

П
р

а
в

и
л

н
и

к
у

 о
 

о
сн

о
в

и
м

а
 с

т
а

н
д

а
р

д
а

 и
 

н
о

р
м

а
т
и

в
а

 

зд
р

а
в

ст
в

ен
е
 з

а
ш

т
и

т
е 

Извршен 

број 

услуга 

Вриједност 

извршеног броја 

услуга (у КМ) 

Припадајућа 

средства 

према уговору 

са ФЗО (у КМ) 

1 Породична 

медицина 1.128.457 152.839 3.333.098 1.247.133 107.627 

2 Радиологија 
72.255 6.843 189.880 79.610 39.195 

3 Лабораторијска 

дијагностика 
191.301 47.303 323.855 210.809 7.546 

I 

Укупно за 

дјелатности које 

уговара ТПМ 

(1+2+3) 1.392.013 206.985 3.846.833 1.537.552 154.368 

4 ЦМЗ 147.349 12.055 206.335 155.664 6.311 

5 ЦБР 100.197 41.581 439.091 105.827 8.715 

6 

Стоматологија- 

примарна 
342.091 28.087 292.825 359.562 21.570 

7 

Хигијенско-

епидемиолошка 

заштита 132.638 46.675 757.349 140.099 4.508 

8 

Хитна медицинска 

помоћ 457.951 33.708 477.874 492.789 - 

II 

Укупно за 

дјелатност и 

осталих служби 

(4+5+6+7+8) 1.180.226 162.106 2.173.474 1.253.941 41.104 

9 

КСЗ- Педијатрија 

(дјеца од 0-6 

година) 108.919 

Пакет 

услуга 112.649 112.649 6.400 

10 

КСЗ- Гинекологија 

(жене од 15 и више 

година) 
96.464 

Пакет 

услуга 102.967 102.967 9.800 

III 

Укупно за 

дјелатност КСЗ-а 

(9+10) 205.383 - 215.616 215.616 16.200 

УКУПНО ЗА ДОМ 

ЗДРАВЉА (I+II+III) 2.777.622 369.091 6.235.923 3.007.109 211.672 
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Дом здравља је у протеклој 2020. години извршио 369.091 услугa у вриједности од 

6.235.923 KM. Укупно уговорена средства са ФЗО РС, према Уговору о примарној здравственој 

заштити и Уговору о консултативно-специјалистичкој здравственој заштити из области 

педијатрије и гинекологије у 2020. години износи 3.007.109 КМ. Уговорена средства за 

2020.годину су већа за 229.487 КМ у односу на висину уговорених средстава из 2019.године. 

Фонд здравственог осигурања РС дефинише висину уговорених новчаних средстава са 

домовима здравља на основу броја услуга дефинисаних Правилником о основима стандарда и 

норматива здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања и броја регистрованих 

/верификованих становника (осигураних и неосигураних лица) у домовима здравља како је и 

приказано у горе наведеној табели. У 2020.години урађено је 157.419 услуга (74%) више у 

односу на оно што дефинише наведени Правилник. 

Вриједност више урађених услуга износи  3.228.814 КМ а што одговара разлици стварне 

цијене коштања укупнo извршених услуга у 2020.години (6.235.923 КМ) и вриједности 

уговорених средстава са ФЗО РС за 2020.годину (3.007.109 КМ). Због фиксног буџетирања 

Дома здравља од стране ФЗО РС, Дом здравља није у могућности да наплати разлику више 

извршених услуга у горе поменутом износу од 3.228.814 КМ, него се цјелокупно добијање 

средстава своди на вриједност броја услуга утврђених Правилником. 

Додатна финансијска средства за пружене услуге у 2020.години за које Дом здравља не уговара 

финансијска средства износе: превоз пацијената на хемодијализу 214.700 КМ, услуге 

протетских радова 27.000 КМ и услуге здравствене заштите за иностране пацијенте                 

160.000 КМ. Ова средства Дом здравља добија на основу испостављених јединичних фактура 

Фонду здравственог осигурања за пружене услуге. 
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6.3.Финансијско пословање 

Табела 3: Финансијски показатељи- приходи 

РБ СТРУКТУРА ПРИХОДА 

ОСТВАРЕНО 

У 2019. 

ГОДИНИ 

ОСТВАРЕНО 

У 2020. 

ГОДИНИ 

ИНДЕКС 

(%) 

    2   3=(2/1)*100 

I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (од 1 до 10) 4.094.724 4.370.266 106,73 

1. Приход од фактурисаних услуга Фонду 

здравственог осигурања РС 
3.134.199 3.384.468 107,99 

2. 
Приход од фактурисаних здравствених услуга 

лицима која по важећим прописима исте 

плаћају (2.1. + 2.2.) 

32.341 24.301 75,14 

2.1. Приход од услуге протетике 31.115 24.190 77,74 

2.2. Приход од услуге превоза санитетом 766 111 14,49 

2.3. Приход од осталих здравствених услуга 460 0 0,00 

3. 
Приход од фактурисаних услуга по важећем 

комерцијалном цјеновнику Дома здравља 

Прњавор (од 3.1. до 3.6.) 

102.215 78.532 76,83 

3.1. Приход од издавања санитарног листа 81.304 69.333 85,28 

3.2. Приход од одржавања курса из хигијенског 

минимума 
17.350 7.200 41,50 

3.3. Приход од услуге санитетског обезбјеђења 385 0 0,00 

3.4. Приход од услуге кориштења мртвачнице 400 1.300 325,00 

3.5. Приход од изнајмљивања предаваоне у породичној 

медицини 
1.538 392 25,48 

3.6. Приход од услуге анализе воде и остале услуге ХЕ 

службе 
1.238 307 24,80 

4. Приход наплаћен преко благајне                            

(од 4.1. до 4.6.) 
557.106 465.268 83,52 

4.1. Приход од наплаћене партиципације 234.051 183.900 78,57 

4.2. Приход од наплаћених услуга неосигураним 

лицима 84.666 73.367 
86,66 

4.3. Приход наплаћен од издавања разних љекарских 

увјерења 5.492 6.635 
120,80 

4.4. Приход од наплаћених услуга по комерцијалном 

цјеновнику 223.001 194.374 
87,16 

4.5. Приход од наплаћене партиципације за централну 

лабораторију УКЦ БЛ 9.602 6.841 
71,25 

4.6. Приход од наплаћених услуга од неосигураних за 

БЛ 
294 152 51,70 

5. Приход од фактурисаних осталих здравствених 

услуга 
39.483 35.624 90,23 
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5.1. 
Приход од фактурисаних услуга правним лицима 

према споразуму о сарадњи (МУП, др Фигурек, ЗУ 

Пријатељи, Општина Прњавор) 

39.483 35.624 90,23 

6. Приход од општинске дотације 118.833 99.000 83,31 

7. 
Приход од дотације Института за јавно зравство 

2.000 0 0,00 

8. 
Приход од Фонда солидарности- једнок. 

Новчана помоћ 
0 131.000 #DIV/0! 

9. Приход од дотације других лица- ЛЕБУРИЋ 

КОМЕРЦ 
0 5.000 #DIV/0! 

8. Приход од закупнине објеката 57.125 56.634 99,14 

9. 
Приход од донација примљених од државних 

органа (обрачун амортизације на донирану 

опрему) 

6.654 7.953 119,53 

10. Остали пословни приходи (од 10.1. до 10.4.) 44.768 82.487 184,25 

10.1. Приход од гријања правних и физичких лица према 

закљученим уговорима 
12.248 13.882 113,34 

10.2. 
Приход од наплаћених режијских трошкова у 

закупљеним пословним просторима 
2.536 2.709 106,83 

10.3. Приход од рефундирања нето плате- Фонд за 

дјечију заштиту 
19.813 50.431 254,54 

10.4. Приход од рефундирања нето плате- ФЗО РС 

патолошка боловања 
10.171 15.143 148,89 

10.5. Остали пословни приходи 0 321 #DIV/0! 

II ОСТАЛИ ПРИХОДИ (1+2) 37.666 36.872 97,89 

1. Остали непоменути приходи ( од 1.1. до 1.4.) 35.420 36.872 104,10 

1.1. Приход по основу отписа обавеза 1.698 303 17,87 

1.2. 
Приход од надокнаде телефонских трошкова од 

запослених 
33.413 36.057 107,91 

1.3. Остали непоменути приходи 0 512 #DIV/0! 

1.4. 
Приход од надокнаде штете од запослених по 

Рјешењу 
309 0 0,00 

2 Добици по основу продаје отпадног материјала 2.246 0 0,00 

III ПРИХОД ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ 

РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И 

ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 

0 239 #DIV/0! 

1. 
Приход по основу исправке грешака из ранијих 

година 
0 239 #DIV/0! 

УКУПНИ ПРИХОДИ (I+II+III) 4.132.390 4.407.377 106,65 
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Табела 4: Финансијски показатељи- расходи 

РБ СТРУКТУРА РАСХОДА 

ОСТВАРЕНО 

У 2019. 

ГОДИНИ 

ОСТВАРЕНО 

У 2020. 

ГОДИНИ 

ИНДЕКС 

(%) 

    1 2 3=(2/1)*100 

I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (од 1 до 9) 4.082.869 4.304.491 105,43 

1. 
Трошкови материјала за израду учинака  

(од 1.1. до 1.13.) 
248.182 230.847 93,02 

1.1. Трошкови ампулираних лијекова и санитетског 

материјала 
103.232 91.520 88,65 

1.2. Трошкови РТГ материјала 3.783 0 0,00 

1.3. Трошкови лабораторијског материјала 66.797 69.258 103,68 

1.4. Трошкови зубарског материјала 35.660 30.541 85,64 

1.5. Трошкови за пружање услуга вакцинације 8.227 10.205 124,04 

1.6. Трошкови материјала за потребе ХЕС-а 258 374 144,77 

1.7. Трошкови материјала за потребе хитне помоћи 454 458 100,96 

1.8. Трошкови донираних лијекова 72 58 80,56 

1.9. 
Трошкови осталог материјала-приручна 

апотека 
139 542 389,91 

1.10. Трошкови медицинских образаца 5.625 3.544 63,00 

1.11. Трошкови хране за породиље 1.242 193 15,54 

1.12. Трошкови материјала за одржавање хигијене 7.548 8.157 108,06 

1.13. Трошкови канцеларијског материјала 15.144 15.998 105,64 

2. 

Трошкови режијског материјала                     

(од 2.1. до 2.5.) 
31.461 27.741 88,18 

2.1. Утрошене ауто гуме 2.732 3.220 117,86 

2.2. Утрошена ХТЗ опрема 0 550 0,00 

2.3. Утрошен ситан aлат и инвентар 4.643 2.373 51,11 

2.4. Утрошен материјал и дијелови за текуће 

одржавање основних средстава 
10.913 12.227 112,04 

2.5. Утрошен остали материјал за одржавање 13.173 9.371 71,14 

3. Трошкови горива и енергије (од 3.1. до 3.3.) 234.525 173.865 74,13 

3.1. Трошкови горива 57.057 40.605 71,16 

3.2. Трошкови угља и осталих чврстих горива 108.234 74.103 68,47 

3.3. Трошкови електричне енергије 69.234 59.157 85,45 

4. 
Трошкови зарада, накнада зарада и осталих 

личних расхода (од 4.1. до 4.9.) 
3.082.870 3.357.114 108,90 

4.1. Трошкови бруто зарада запослених по Уговору 

о раду на одређено и неодређено вријеме 
2.881.010 3.025.949 105,03 

4.2. Трошкови бруто накнада члановима управног 

одбора 
29.851 29.315 98,21 

4.3. 
Трошкови бруто накнада члановима комисија 

(хигијенски минимум) 
7.463 7.287 97,64 
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4.4. 
Помоћ запосленима у складу са прописима о 

раду 
9.661 17.202 178,06 

4.5. Трошкови запослених на службеном путу 304 333 109,47 

4.6. Накнаде трошкова превоза на посао и са посла 52.874 51.612 97,61 

4.7. 
Трошкови бруто накнада ангажованих по 

уговору о дјелу 
74.251 76.692 103,29 

4.8. Отпремнина за одлазак у пензију 16.035 13.824 86,21 

4.9. 
Трошкови бруто накнада по уговору о 

стручном оспособљавању лица 
11.422 3.900 34,14 

4.10. 
Трошкови једнократне помоћи запосленима од 

стране Владе РС- Ковид 19 
0 131.000 #DIV/0! 

5. Трошкови транспортних услуга ( 5.1.+ 5.2.) 161.745 189.602 117,22 

5.1. Трошкови превоза пацијената на дијализу 99.363 119.798 120,57 

5.2. Трошкови за ПТТ услуге 62.382 69.804 111,90 

6. Трошкови услуга одржавања 11.684 18.071 154,66 

7. Трошкови закупа 1.956 1.956 100,02 

8. Трошкови осталих услуга (од 8.1. до 8.3.) 26.208 22.203 84,72 

8.1. Трошкови комуналних услуга 23.295 18.616 79,92 

8.2. Трошкови инфективног/медицинског отпада 2.457 3.018 122,82 

8.3. Трошкови путарине 456 569 124,74 

9. Трошкови амортизације 147.481 163.603 110,93 

10. Нематеријални трошкови (од 10.1. до 10.14.) 136.757 119.490 87,37 

10.1. Трошкови адвокатских услуга 0 1.800 0,00 

10.2. Трошкови здравствених услуга (Институт за 

јавно здравство) 
83.054 66.408 79,96 

10.3. Трошкови стручног образовања и усавршавања 

запослених 
679 2.449 360,72 

10.4. Остале непроизводне услуге 25.849 23.379 90,44 

10.5. Трошкови репрезентације 5.853 179 3,05 

10.6. Трошкови премије осигурања 3.069 4.083 133,05 

10.7. Трошкови платног промета 2.650 2.533 95,57 

10.8. Трошкови противпожарне накнаде и водног 

доприноса 
3.427 3.078 89,82 

10.9. Трошкови доприноса по уговору о стручном 

оспособљавању 
2.299 826 35,95 

10.10. Таксе (административне, судске, локалне, РТВ) 365 5.928 1.624,09 

10.11. Таксе- регистрације возила 5.165 3.994 77,33 

10.12. Трошкови претплате на часопис и стручне 

публикације 
779 779 99,94 

10.13. Остали нематеријални трошкови 445 812 182,58 

10.14. Трошкови огласа и штампи у другим медијима 1.620 1.739 107,31 

10.15. Општинска комунална накнада 1.502 1.502 100,03 



13 

 

II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 6.261 5.851 93,45 

1. Расходи камата ( 1.1. + 1.2.) 6.261 5.851 93,45 

1.2. Трошкови затезних камата 21 180 856,48 

1.3. Камате на зајам од ФЗО РС 6.240 5.671 90,88 

III ОСТАЛИ РАСХОДИ (од 1 до 4) 3.422 3.440 100,52 

1. Трошкови за хуманитарне и културне 

намјене 
602 1.405 233,36 

2. Расходи по основу директног отписа 

потраживања 
43 1.285 2.987,86 

3. Кало, растур, квар и лом залиха материјала 2.669 749 28,08 

4. Непоменути остали расходи 109 1 0,83 

IV 

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ 

РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И 

ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ 

ГОДИНА 

821 0 0,00 

1. Расходи по основу исправке грешака из 

ранијих година 
821 0 0,00 

УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III+IV+V) 4.093.373 4.313.782 105,38 

 

 

 

 

Табела 5. Резултат пословања 

 
РБ ОПИС 2019. ГОДИНА 2020. ГОДИНА ИНДЕКС 

  1 2 3=(2/1)*100 

1. УКУПНИ ПРИХОДИ  4.132.390 4.407.377 106,65 
2. УКУПНИ РАСХОДИ 4.093.373 4.313.782 105,38 

ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ-ДОБИТ 

(1-2) 
39.017 93.595 239,88 
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6.4. Проблеми у раду 

Проблеми у раду: Један од проблема са којим се Дом здравља Прњавор сусреће јесте 

проблем рада Породилишта односно испуњености услова у погледу простора, опреме и кадра, 

који су прописани Правилником из јуна 2017. године, а који налаже да је за рад породилишта 

неопходно посједовати акушерску и гинеколошку операциону салу, интензивну његу, 

трансфузију, анестезиолога, инструментарке за рад у сали те пропратну опрему прописану 

наведеним Правилником. Породилиште, због епидемиолошке ситуације привремено не ради. 

По препорукама Института за јавно здравство неопходно је за безбједан третман породиља и 

новорођенчета имати обавезно PCR тестирање и простор за пород заражених пацијенткиња и 

интензиван надзор COVID позитивних породиља и новорођенчета. 

Заједно са оснивачем Дома здравља, општином Прњавор, у процесу смо рјешавања 

текућег проблема. 

 

Још један од проблема са којим се сусрећемо у раду јесте и рад хитне медицинске 

помоћи.  

Општина Прњавор са 634 километра квадратна, једна је од територијално већих општина 

у Републици Српској у којој живи око 36.000 становника и око 8.000-10.000 становника који 

живе и раде у иностранству (према званичном податку ЦИК-а активно мјесто пребивалишта у 

општини Прњавор има 46.600 људи), а приликом долазака у општину Прњавор користе услуге 

хитне медицинске помоћи Дома здравља Прњавор. 

 Важно је напоменути да кроз Општину Прњавор пролази и магистрални пут Бања Лука 

– Дервента који се налази у самом врху путних праваца са честим саобраћајним незгодама, 

углавном са посљедицама по лица. 

Поред тога, кроз Општину Прњавор пролази и ауто пут Добој – Бања Лука што ће због 

повећања друмског саобраћаја, условити и потребу за већим и квалитетнијим ангажманом 

Службе хитне помоћи. 

Због великог броја услуга које хитна медицинска помоћ Дома здрављаПрњавор 

остварује, и због свега горе наведеног, у потреби смо да организујемо најмање 4 мобилна тима 

(доктор,техничар,возач) у Служби хитне помоћи. Обзиром да наведена средства која Фонд 

здравственог осигурања дозначи Дому здравља Прњавор за 34.500 становника нису довољна за 

финансирање мобилних тимова у Служби хитне помоћи јер пружамо услуге и за још око 8.000-

10.000 становника који нису обухваћени последњим пописом потребно је обезбиједити додатна 

новчана средства у минималном износу од 400.000 КМ, што би нам омогућило организовање 6 

мобилна тима, а све у циљу пружања квалитетније здравствене заштите становништа наше 

локалне заједнице, као и људи који пролазе кроз општину Прњавор. У обезбјеђивању додатних 

средстава, обраћали смо се Фонду здравственог осигурања РС. Обавијестили су нас да ће се 

нова средства моћи обезбиједити тек након ступања на снагу новог Закона о здравственој 

заштити. Обраћали смо се и Министарству здравља који су нас обавијестили да је у нацрту нови 

Закон о здравственој заштити. 
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 За одлазак на рад тимова породичне медицине у теренске амбуланте користи се               

6 путничких возила мaрке шкода која су купљена 2008. године. С обзиром да су аута стара 11 

година и да свакодневно изискују трошкове оправке, у наредном периоду биће неопходно 

размотрити могућност набавке одређеног броја нових путничких возила.  

 

 

6.5. Приједлог мјера за превазилажење проблема у раду  

 

Мјере за превазилажење проблема: Обезбјеђење довољно новчаних средстава да се 

омогуће остварења постављених циљева. 

 

7. Планиране активности за наредни период 

7.1. Циљеви и задаци 

Циљеви и задаци: Циљеви које смо поставили у 2021. години су: 

- Рјешавање проблема Службе хитне помоћи и породилишта 

- Набавка нове опреме која ће омогућити пружање већег броја нових услуга и 

побољшати квалитет здравствених услуга нашем становништву: санитетског возила и 

ортопана. 

 

7.2. Активности за унапређење пословања 

Активности за унапређење пословања: набавка нове медицинске опреме како 

властитим средствима тако и средствима из разних пројеката организација и удружења код 

којих је Дом здравља Прњавор аплицирао. 

 

7.3. Едукација и стручно усавршавање 

Едукација и стручно усавршавање: ЈЗУ Дом здравља Прњавор у 2020. години је 

узела учешће у едукацији из области сестринства у заједници/поливалентне патронаже за 

укупно 10 медицинских сестара, коју иплементира Фондација ФАМИ у сарадњи са 

Министарством здравља и социјалне заштите РС. Прекид ради епидемилошке ситуације од 

марта до септембра и од јануара до марта успорио је реализацију едукације. Највјероватније 

ће се реализација практичног дијела наставити од априла 2021.године.  

Едукација и активности професионалаца ЦМЗ-а је почела 2020.године, кроз Пројекат 

менталног здравља, који имплементира XY Асоцијација у сарадњи са Министарством 

здравља и социјалне заштите РС, Медицинског факултета у Бањалуци и Швајцарске агенције 

за развој. Ова едукација наставља се и у наредној години. 
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7.4. Планирана средства и извори 

Планирана средства и извори: Основни извор прихода Дома здравља су планирана 

финансијска средства Фонда здравственог осигурања, буџетска средства општине Прњавор и 

власити извори средстава. 

 

7.5. Захтјеви према буџету 

Захтјеви према буџету: 

- Грант за породилиште и 

- Грант за помоћ у финансирању рада Службе хитне помоћи. 

 

7.6. Све друго битно за сагледавање планираних активности 

Све друго битно за сагледавање планираних активности: нема. 

 

8. Закључак – порука 
 

ЈЗУ Дом здравља Прњавор посједује све капацитете да покрије мрежу 

породичне медицине у општини Прњавор. Кроз Уговоре са Фондом здравственог 

осигурања као и издвојеним средствима у буџету општине Прњавор у потпуности је 

обезбјеђен континуитет у пословању Дома здравља а који се огледа у неометаном, 

сигурном и квалитетном пружању услуга становништву општине Прњавор. 

 

9. Додатак: 

Списак табела 

Табела 1: Квалификациона структура и укупан број запослених; 

Табела 2: Реализација служби Дома здравља Прњавор за 2020. годину; 

Табела 3: Финансијски показатељи – приходи; 

Табела 4: Финансијски показатељи – расходи. 

Табела 5: Резултат пословања 

 

Број: 235/21 

Датум: 09.03.2021. године 

 

         ДИРЕКТОР 

      Малић др Свјетлана, спец.гин.и акушерства 




