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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 01.01.2018. – 31.12.2018. 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:  

Општи подаци: 

ЈЗУ Дом здравља Прњавор је здравствена установа од 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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Расположиви људски ресурси: 

У ЈЗУ Дом здравља Прњавор,  на дан 31.12.2018. године запослено је 135 радника. У 

укупном броју запослених  98  радника је медицинске струке и 37 немедицинских радника. 

Медицинских радника високе стручне спреме  је 28 и то:  

                      - доктора медицине……….….11, 

                                  - доктора специјалиста ……...10, 

                                  - доктора стоматологије………4, 

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

                                  - логопед………………………..1. 

 

Од 10 доктора специјалиста 2 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 64. 

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  

  2016 2017 2018 
немед. мед. укупно немед. мед. укупно немед. мед. укупно 

1. ВСС 3 34 37 3 28 31 3 28 31 

2. ВШС 2 7 9 2 6 8 2 6 8 

3. ССС 10 66 76 7 65 72 6 64 70 

4. ВК - - - - - - - - - 

5. КВ 14 - 14 14 - 14 14 - 14 

6. 
ПК И 

НК 
14 - 14 12 - 12 12 - 12 

 Укупно 43 107 150 38 99 137 37 98 135 
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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 за примарну 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  

У складу са Законом о здравственој заштити Дом здравља Прњавор је био у обавези да 

испуни захтјеве Стандарда за сертификацију домова здравља. 

У складу с тим, Дом здравља је испунио све захтијеване услове Стандарда и у новембру 

мјесецу установа је успјешно сертификована. Рјешење за издавање сертификата очекује се 

средином марта мјесеца од Министарства здравља и социјалне заштите РС. На основу 

рјешења, Агенције за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене 

заштите РС (АСКВА РС) ће уручити сертификат установи. 

Услови које смо испунили: 

- Регулисали смо правни статус дома здравља, 

- Захтјеве за простором и опремом, 

- Дефинисане су одговорности и начин извјештавања руководства као и обука особља 

(кроз усвојене процедуре и упутстава о раду које су у примјени) 

- Дефинисан је поступак и примјењује се надзор над контролом превенције од 

инфекција, 
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- Прописно се складишти и уништава медицински отпад, 

- Пријављују се сви нежељени догађаји, врши се анализа догађаја и проводе корективне 

и превентивне мјере, 

- Уведен је одређени вид 24-часовне безбједности путем камера у згради гдје је 

смјештена Амбуланта хитне медицинске помоћи. 

- Овлаштено лице за противпожарну заштиту уредно провјерава све противпожарне 

апарате и проводи периодичну обуку особља, 

- Задовољен је систем заштите података о пацијентима, 

- Задовољен је захтјев за управљањем лијековима уговореном сарадњом са 

фармацеутском кућом, 

- Захтјев за управљање медицинском документацијом је задовољен. 

Прописно збрињавање хемијског отпада који ствара постојећи Рендген апарат изискује 

велика финансијска средства стога је Дом здравља обавезан у скорије вријеме набавити нови 

апарат. 

Испуњавање услова Стандарда подлијеже интерној провјери ради одрживости квалитета 

пословања. 

Такође, на пољу испуњавања стандарда о квалитету пословања, почетком године, Центар за 

заштиту менталног здравља (ЦМЗ) Дома здравља Прњавор је акредитован на основу 

прописаних Стандарда за акредитацију центара за заштиту менталног здравља у РС. Ова 

акредитација стечена је на основу испуњености захтјева о квалитету пословања у ЦМЗ-у. 

Испуњавање ових услова сваке године се провјерава од стране АСКВА РС. 
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Активности: 

6.2. Остварени резултати:  

Табела 2: Реализација служби Дома здравља Прњавор за 2018. годину 

Рб. Дјелатности 

Припадајућа 

средства према 

Уговору са ФЗО 

за 2017. годину (у 

КМ) 

Реализација у 2018. 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

 

ст
а
н
д
а
р
д
а

 и
 н
о
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м
а
т
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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 1.173.221 189.920 3.914.986 1.167.501 108.265 

2 Радиологија 75.426 6.697 187.923 74.953 7.632 

3 Лабораторијска 

дијагностика 199.698 43.616 289.168 198.445 39.646 

I 

Укупно за 

дјелатности које 

уговара ТПМ 

(1+2+3) 1.448.346 240.233 4.392.077 1.440.899 155.543 

4 ЦМЗ 150.546 15.686 283.495 149.327 6.513 

5 
ЦБР 

102.371 53.170 429.131 101.543 8.994 

6 

Стоматологија- 

примарна 352.574 31.117 375.687 347.641 22.417 

7 

Хигијенско-

епидемиолошка 

заштита 
135.516 3.039 138.049 134.419 4.652 

8 

Хитна медицинска 

помоћ 

472.653 35.522 607.531 457.951 

- 

II 

Укупно за 

дјелатности осталих 

служби (4+5+6+7+8) 
1.213.661 138.534 1.833.893 1.190.881 42.576 

9 

КСЗ- Педијатрија 

(дјеца од 0-6 година) 
128.908 

пакет 

услуга 122.063 122.063 6.400 

10 

КСЗ- Гинекологија 

(жене од 15 и више 

година) 
85.307 

пакет 

услуга 96.719 96.719 9.800 

III 

Укупно за 

дјелатност КСЗ-а 

(9+10) 214.215 - 218.782 218.782 16.200 

УКУПНО ЗА ДОМ 

ЗДРАВЉА (I+II+III) 2.876.222 378.767 6.444.752 2.850.562 214.319 
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Дом здравља је у протеклој 2018. години извршио 378.767 услугa у вриједности од 

6.444.752 КМ. 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 2018. години износи 2.850.562 КМ. Уговорена средства 

за 2018.годину су мања за 25.660 КМ у односу на висину уговорених средстава из 

2017.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 2018.години урађено је 164.448 

услуга ( 77% ) више у односу на оно што дефинише наведени Правилник. 

Вриједност више урађених услуга износи  3.594.190 КМ а што одговара разлици 

стварне цијене коштања укупнo извршених услуга у 2018.години (6.444.752 КМ) и 

вриједности уговорених средстава са ФЗО РС за 2018.годину (2.850.562). 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 3.594.190 КМ, него се 

цјелокупно добијање средстава своди на вриједност броја услуга утврђених Правилником. 

Додатна финансијска средства за пружене услуге у 2018.години за које Дом здравља не 

уговара финансијска средства износе: превоз пацијената на хемодијализу  184.576 КМ, услуге 

протетских радова 44.730 КМ и услуге здравствене заштите за иностране пацијенте 143.414 

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 2017. 

ГОДИНИ 

ОСТВАРЕНО 

У 2018. 

ГОДИНИ 

ИНДЕКС 

(%) 

        3=(2/1)*100 

I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (од 1 до 10) 3.783.912 4.169.748 110,20 

1. Приход од фактурисаних услуга Фонду 

здравственог осигурања РС 
3.076.243 3.221.888 104,73 

2. 
Приход од фактурисаних здравствених 

услуга лицима која по важећим 

прописима исте плаћају (2.1.+2.2.) 

25.246 30.972 122,68 

2.1. Приход од услуге протетике 24.960 30.798 123,39 

2.2. Приход од услуге превоза санитетом 286 174 60,80 

3. 
Приход од фактурисаних услуга по 

важећем комерцијалном цјеновнику 

Дома здравља Прњавор (од 3.1. до 3.6.) 

76.299 89.656 117,51 

3.1. Приход од издавања санитарног листа 62.589 74.627 119,23 

3.2. Приход од одржавања курса из 

хигијенског минимума 
8.310 12.000 144,40 

3.3. Приход од услуге санитетског обезбјеђења 470 769 163,64 

3.4. Приход од услуге кориштења мртвачнице 400 500 125,00 

3.5. Приход од изнајмљивања предаваоне у 

породичној медицини 
684 855 - 

3.6. Приход од услуге анализе воде и остале 

услуге ХЕ службе 
3.846 906 - 

4. Приход наплаћен преко благајне (од 4.1. 

до 4.6.) 
383.866 480.448 125,16 

4.1. Приход од наплаћене партиципације 208.629 221.673 106,25 

4.2. Приход од наплаћених услуга 

неосигураним лицима 69.807 68.097 
97,55 

4.3. 
Приход наплаћен од издавања разних 

љекарских увјерења 4.803 5.056 
105,28 

4.4. Приход од наплаћених услуга по 

комерцијалном цјеновнику 93.314 176.646 
189,30 

4.5. 
Приход од наплаћене партиципације за 

централну лабораторију УКЦ БЛ 7.225 8.427 
116,64 

4.6. Приход од наплаћених услуга од 

неосигураних за БЛ 
88 548 624,15 

5. Приход од фактурисаних осталих 

здравствених услуга 
38.898 45.139 116,04 
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5.1. 

Приход од фактурисаних услуга правним 

лицима према споразуму о сарадњи 

(МУП, др Фигурек, ЗУ Пријатељи, 

Општина Прњавор) 

38.898 45.139 116,04 

6. Приход од општинске дотације 58.500 111.231 190,14 

7. 
Приход од дотације Института за јавно 

зравство 
2.007 2.051 102,17 

8. Приход од закупнине објеката 57.597 56.080 97,37 

9. 
Приход од донација примљених од 

државних органа (обрачун 

амортизације на донирану опрему) 

5.686 6.293 110,68 

10. Остали пословни приходи (од 10.1. до 

10.4.) 
59.571 125.990 211,49 

10.1. Приход од гријања правних и физичких 

лица према закљученим уговорима 
16.205 13.167 81,25 

10.2. 

Приход од наплаћених режијских 

трошкова у закупљеним пословним 

просторима 

2.704 2.619 96,86 

10.3. 
Приход од рефундирања нето плате- Фонд 

за дјечију заштиту 
40.663 37.636 92,56 

10.4. 
Приход од рефундирања нето плате- ФЗО 

РС патолошка боловања 
- 72.569 - 

III ОСТАЛИ ПРИХОДИ (1+2) 30.742 40.548 131,90 

1. 

Остали непоменути приходи ( од 1.1. до 

1.4.) 
30.742 33.661 109,49 

1.1. Приход од смањења обавезе 104 - - 

1.2. Приход од надокнаде телефонских 

трошкова од запослених  
28.338 33.024 116,54 

1.3. Остали непоменути приходи 2.300 98 - 

1.4. 
Приход од надокнаде штете од запослених 

по Рјешењу 
- 538 - 

2 Добици по основу продаје опреме - 6.888 - 

IV 

ПРИХОД ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ 

РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И 

ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ 

ГОДИНА 

61 12 19,58 

1. Приход по основу исправке грешака из 

ранијих година 
61 12 19,58 

УКУПНИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV) 3.814.715 4.210.308 110,37 
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Табела 4: Финансијски показатељи- расходи 

РБ СТРУКТУРА РАСХОДА 

ОСТВАРЕНО 

У 2017. 

ГОДИНИ 

ОСТВАРЕНО 

У 2018. 

ГОДИНИ 

ИНДЕКС 

(%) 

    1 2 3=(2/1)*100 

I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (од 1 до 9) 3.781.142 3.866.107 102,25 

1. 
Трошкови материјала за израду учинака (од 

1.1. до 1.13.) 
235.474 215.876 91,68 

1.1. Трошкови ампулираних лијекова и санитетског 

материјала 
113.495 98.853 87,10 

1.2. Трошкови РТГ материјала 5.356 5.927 110,67 

1.3. Трошкови лабораторијског материјала 58.314 51.826 88,87 

1.4. Трошкови зубарског материјала 20.504 21.706 105,86 

1.5. Трошкови за пружање услуга вакцинације 3.584 5.485 153,04 

1.6. Трошкови материјала за потребе ХЕС-а 475 196 41,27 

1.7. Трошкови материјала за потребе хитне помоћи 429 586 136,64 

1.8. Трошкови донираних лијекова  - 44 - 

1.9. Трошкови осталог материјала-приручна апотека 140 226 160,82 

1.10. Трошкови медицинских образаца 4.042 5.434 134,44 

1.11. Трошкови хране за породиље 1.928 1.487 77,15 

1.12. Трошкови материјала за одржавање хигијене 13.603 9.099 66,89 

1.13. Трошкови канцеларијског материјала 13.604 15.008 110,32 

2. 

Трошкови режијског материјала (од 2.1. до 

2.5.) 
28.351 27.980 98,69 

2.1. Утрошене ауто гуме 6.372 1.904 29,88 

2.2. Утрошена ХТЗ опрема 21 2.144 10.350,99 

2.3. Утрошен ситан алат и инвентар 168 586 347,96 

2.4. Утрошен материјал и дијелови за текуће 

одржавање основних средстава 
10.224 8.195 80,16 

2.5. Утрошен остали материјал за одржавање 11.566 15.152 131,00 

3. Трошкови горива и енергије (од 3.1. до 3.3.) 196.027 221.584 113,04 

3.1. Трошкови горива 31.164 48.586 155,90 

3.2. Трошкови угља и осталих чврстих горива 98.011 110.695 112,94 

3.3. Трошкови електричне енергије 66.852 62.302 93,19 

4. 
Трошкови зарада, накнада зарада и осталих 

личних расхода (од 4.1. до 4.8.) 
2.914.716 2.935.914 100,73 

4.1. 
Трошкови бруто зарада запослених по Уговору 

о раду на одређено и неодређено вријеме 
2.716.888 2.743.520 100,98 

4.2. Трошкови бруто накнада члановима управног 

одбора 
44.776 29.121 65,04 

4.3. 
Трошкови бруто накнада члановима комисија 

(хигијенски минимум) 
15.174 9.204 60,66 
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4.4. Помоћ запосленима у складу са прописима о 

раду 
10.549 15.564 147,54 

4.5. Трошкови запослених на службеном путу 274 508 185,71 

4.6. Накнаде трошкова превоза на посао и са посла 56.204 49.922 88,82 

4.7. 

Трошкови бруто накнада ангажованих по 

уговору о привременим и повременим 

пословима и уговору о дјелу 

61.447 75.667 123,14 

4.8. Отпремнина за одлазак у пензију 9.404 12.407 - 

5. Трошкови транспортних услуга ( 5.1.+ 5.2.) 136.562 133.060 97,44 

5.1. Трошкови превоза пацијената на дијализу 81.159 78.045 96,16 

5.2. Трошкови за ПТТ услуге 55.402 55.015 99,30 

6. Трошкови услуга одржавања 9.793 9.385 95,83 

7. Трошкови закупа - 489  - 

8. Трошкови осталих услуга (од 8.1. до 8.4.) 30.130 43.682 144,98 

8.1. Трошкови комуналних услуга 26.196 40.413 154,27 

8.2. Трошкови инфективног/медицинског отпада 2.863 3.024 - 

8.3. Трошкови за услуге заштите на раду 1.005 - - 

8.4. Трошкови путарине 66 246 371,15 

9. Трошкови амортизације 102.507 142.280 138,80 

10. Нематеријални трошкови (од 10.1. до 10.14.) 127.582 135.858 106,49 

10.1. Трошкови рачуноводствених услуга и услуге 

ревизије 
- 3.276 -  

10.2. Трошкови здравствених услуга (Институт за 

јавно здравство) 
58.771 73.580 125,20 

10.3. Трошкови стручног образовања и усавршавања 

запослених 
726 3.200 440,91 

10.4. Услуга чишћења просторија 17.098 - - 

10.5. Остале непроизводне услуге 24.803 24.976 100,70 

10.6. Трошкови репрезентације 4.844 4.595 94,85 

10.7. Трошкови премије осигурања 3.247 4.918 151,46 

10.8. Трошкови платног промета 2.743 2.669 97,32 

10.9. Трошкови противпожарне накнаде и водног 

доприноса 
3.344 3.425 102,44 

10.10. Таксе (административне, судске, локалне, РТВ) 894 1.701 190,23 

10.11. Таксе- регистрације возила 4.514 4.221 93,51 

10.11. 
Трошкови претплате на часопис и стручне 

публикације 
852 594 69,77 

10.12. Остали нематеријални трошкови 2.299 6.209 270,06 

10.13. Трошкови огласа и штампи у другим медијима 1.944 990 - 

10.14. Општинска комунална накнада 1.502 1.502 100,00 

II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 13.741 7.951 57,86 
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1. Расходи камата (од 1.1. до 1.4.) 13.741 7.951 57,86 

1.1. Расходи камата по краткорочними дугорочним 

кредитима 
473 - - 

1.2. Трошкови затезних камата 1.680 61 3,65 

1.3. Камате на зајама од ФЗО РС 11.582 7.889 68,12 

1.4. Трошкови затезне камате за неплаћен водни 

допринос 
6 - - 

III ОСТАЛИ РАСХОДИ (од 1 до 5) 3.979 2.258 56,75 

1. Казне за привредне преступе и прекршаје 600 - - 

2. Трошкови за хуманитарне и културне 

намјене 
3.009 174 5,79 

3. Расходи по основу директног отписа 

потраживања 
35 1.664 4.743,16 

4. Кало, растур, квар и лом залиха материјала 125 274 217,95 

5. Непоменути остали расходи 209 146 69,89 

IV 
РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА 

ИМОВИНЕ 
  776 - 

1. Обезвређење готовине - 776 - 

V 

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ 

РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И 

ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ 

ГОДИНА 

11.060 1.202 10,87 

1. Расходи по основу исправке грешака из 

ранијих година 
11.060 1.209 10,93 

УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III+IV+V) 3.809.921 3.878.293 101,79 

 

 

 

Табела 5. Резултат пословања 

 
РБ ОПИС 2017. ГОДИНА 2018. ГОДИНА ИНДЕКС 

  1 2 3=(2/1)*100 

1. УКУПНИ ПРИХОДИ  3.814.715 4.210.308 110,37 
2. УКУПНИ РАСХОДИ 3.809.921 3.878.293 101,79 
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ-ДОБИТ 

(1-2) 
4.794 332.015 6.925,64 
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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. 

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

текућег проблема и обезбјеђивања средстава за реновирање простора и опремање 

операционих сала као и набавку неопходне опреме. 

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 здравља Прњавор 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 100.000,00 КМ, што би нам омогућило 

организовање 4 мобилна тима, а све у циљу пружања квалитетније здравствене заштите 

становништа наше локалне заједнице, као и људи који пролазе кроз општину Прњавор. 

 У току прошле године евидентирани су многи кварови на медицинској опреми Дома 

здравља те ће у наредном периоду бит неопходно извршити набавку нове опреме за рад 

служби Дома здравља. 

 За одлазак на рад тимова породичне медицине у теренске амбуланте користи се 6 

путничких возила мрке 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. 
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Мјере за превазилажење проблема:  Потребно је обезбиједити додатна финансијска 

средства како од стране Фонда здравственог осигурања Републике Српске тако и од стране 

оснивача Дома здравља Прњавор, Скупштине општине Прњавор, као и повећање властитих 

прихода,  а која су неопходна за испуњавање услова у погледу простора, опреме и кадра, који 

су прописани Правилником као и обнова постојеће опреме и простора. 

 

 

 

 

7. Планиране активности за наредни период: 

Циљеви и задаци: Циљеви које смо поставили у 2019. години су: 

- Испуњавање услова у погледу простора, опреме и кадра за рад породилишта Дома 

здравља и, 

- Формирање Службе хитне помоћи са четири мобилна тима.      

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

побољшати квалитет здравствених услуга нашем становништву. 

 

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.  

 

Едукација и стручно усавршавање: У току 2019. године наставиће се едукација 

запослених медицинских и немедицинских радника у складу са потребом сталног 

унапређења квалитета и сигурности, а према потребама и могућностима. Континуирана 

медицинска едукација свих профила запослених радника вршиће се учествовањем на 

организованим конгресима и семинарима током 2019. године. 

 

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

финансијска средства Фонда здравственог осигурања, буџетска средства општине Прњавор и 

власити извори средстава. 

 

Захтјеви према буџету:  Грант за породилиште. 

 

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.   



16 

 

 

 

 

 

9. Додатак:   

Списак табела 

Табела 1: Квалификациона структура и укупан број запослених; 

Табела 2: Реализација служби Дома здравља Прњавор за 2018. годину; 

Табела 3: Финансијски показатељи – приходи; 

Табела 4: Финансијски показатељи – расходи. 

Табела 5: Резултат пословања 

 

 

Датум: 28.02.2019. године 

Број: 192/19 

 

                                                                                                     ДИРЕКТОР 

                                                                  Малић др Свјетлана, спец.гин.и акушерства 


