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1. УВОД 

 
Здравствена заштита је организована и свеобухватна делатност са основним циљем 
да се оствари највиши могући ниво очувања здравља грађана и породице и  обухвата 
спровођење мера за очување и унапређење здравља грађана, спречавање, сузбијање 
и рано откривање болести, повреда и других поремећаја здравља и благовремено и 
ефикасно лечење и рехабилитацију (члан 2. Закона о здравственој заштити, «Сл. 
гласник РС», бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011 и 119/2012). 
 

Права и дужности оснивача Дома здравља Рума врши Скупштина општине Рума у 
складу са решењем Трговинског суда о упису у судски регистар , посл. број ФИ-
937/2002 од 08. 10. 2002. године. 
 

Дом здравља „Рума” је у 2015. години пружао примарну здравствену заштиту 
становништву општине Рума где према попису из 2011. године, живи 54.339 
становника. Према подацима Републичког фонда за здравствено осигурање у Дому 
здравља „Рума” регистровано је 47.829 осигураника од којих је 43.696 (91,36%) 
потписало изјаву о изабраном лекару. Укупан број изјава о изабраном лекару је 56.934 
(доктор медицине или доктор медицине специјалиста за област опште медицине, 
односно   специјалиста медицине рада, специјалиста педијатрије, специјалиста 
гинекологије, доктор стоматологије) 
Регистрација осигураника код изабраних лекара у Дому здравља „Рума“ је један од 
приоритетних циљева у наставку пружања здравствене заштите на примарном нивоу 
здравствене заштите. 
 
Током 2015. године остварено је 416.062 прегледа (превентива и куратива) што је за 
5% више у односу на планирани број. Услуге медицинске сестре/техничара пружено је 
427.700 што је за 2% випе у односу на планиране. 
Поред наведених прегледа и услуга, у установи је извршено 339.296 дијагностичких 
услуга (лабораторија, рендген, ултразвук) што је за 7,5% више у односу на планиране 
активности. 
 
У обављању здравствене делатности, Дом здравља „Рума“ пружа превентивне, 
куративне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе здравствене услуге, у оквиру: 
 

1. Службе здравствне заштите одраслог становништва са кућним лечењем; 
2. Службе поливалентне патронаже; 
3. Службе здравствене заштите жена; 
4. Службе здравствене заштите деце; 
5. Службе здравствене заштите школске деце; 
6. Службе хитне медицинске помоћи са санитетским превозом; 
7. Службе стоматолошке здравствене заштите; 
8. Службе здравствене заштите запослених; 
9. Службе физикалне медицине и рехабилитације; 
10. Службе лабораторијске и радиолошке дијагностике; 
11. Службе специјалистичко-консултативне делатности; 
12. Службе за фармацеутску здравствену делатност – апотека; 
13. Службе за правне, екононско-финансијске, техничке и друге сличне послове. 

 

Ради обезбеђивања доступне здравствене заштите у већим или удаљеним насељима  
општине, организоване су здравствене станице и здравствене амбуланте.  
Здравствене станице се налазе у Путинцима, Хртковцима, Платичеву и Кленку док су у 
осталим селима општине Рума  здравствене амбуланте, чиме су створени услови за 
задовољавање највећег броја потреба становништва за здравственом заштитом.  
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Интензивно и посвећено, Дом здравља „Рума“ је и у 2015. години спроводио активности 
које воде испуњену циљева Стратешког плана, које обухватају: 

 
1. Унапређење здравствених услуга превентивног нивоа и подизање свести 
становништва кроз здраве стилове живота, 
2. побољшање квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената, 
3. Континуирани развој и едукација људских ресурса кроз сталну едукацију запослених 
и усвајање нових професионалних вештина, 
4.Унапређење информатичко-комуникационе технологије. 
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- Стручни органи Дома здравља „Рума“ - 

Управни одбор  

Управни одбор здравствене установе доноси статут здравствене установе уз 
сагласност оснивача, доноси друге опште акте установе у складу са законом, одлучује 
о пословању здравствене установе, доноси програм рада и развоја, доноси 
финансијски план и годишњи обрачун здравствене установе у складу са законом, 
усваја годишњи извештај о раду и пословању здравствене установе, одлучује о 
коришћењу средстава здравствене установе, у складу са законом, расписује јавни 
конкурс и спроводи поступак избора кандидата за обављање функције директора и 
обавља друге послове утврђене законом и статутом. 
 
Чланови Управног одбора Дома здравља "Рума" : 

1. Ћирић Влада - председник  
2. Драган Симић  
3. Слободан Милосављевић  
4. Мирослав Милошевић  
5. Ђорђе Добросављевић  

Надзорни одбор  
 
Надзорни одбор здравствене установе обавља надзор над радом и пословањем 
здравствене установе. 
 
Чланови Надзорног одбора Дома здравља "Рума" : 

1. Душан Абаџин - председник  
2. Јелена Мицић 
3. Катарина Станoјчић  

 Комисија за праћење квалитета рада  

Комисија за праћење квалитета рада континуирано прати и ради на сталном 
унапређењу квалитета пружених услуга у Дому здравља Рума. 
 
Чланови Комисије за праћење квалитета рада : 
 
1. Бранка Писањук  
2. Биљана Пивалица 
3. Татјана Панић  
4. Емилија Освалд 
5. Бранислава Зелић  

Етички одбор 

Прати и анализира примену етичких и деонтолошких начела у обављању здравствене 
делатности, прати и анализира етичност односа између здравствених радника и 
пацијената , посебно у области давања сагласности пацијената за предложену 
медицинску меру. 
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Чланови Етичког одбора : 
 
Владислава Стаменовић- председник  
Јелена Савић - заменик председника 
Душан Љубишић  
Биљана Пивалица 
Љубиша Јездимировић 

Стручни савет 
 
Представља саветодавно тело директора и управног одбора. Предлаже програм 
стручног рада и развоја установе и предлаже план стручног усавршавања и прати 
спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада 

Чланови Стручног савета : 
 
Снежана Антић - председник  
Синиша Грујић 
Иванка Костић 
Гордана Доброта 
Младен Утвић  

Стручни тим за заштиту деце од злостављања и занемаривања  

Стручни тим за заштиту деце од злостављања и занемаривања Дома здравља "Рума" 
именује Директор Дома здравља "Рума" из редова запослених. 

Чланови стручног тима су: 

Бранка Писањук - председник  
Небојша Церо  
Синиша Грујић  
Марија Апостоловић 
Виолета Чечура  
Јасенка Миливојевић  

Лице за односе са јавношћу - ПР  

др. мед Бранислава Најић - пнеумофтизиолог 

Лице овлашћено за давање информација од јавног значаја 

Томислав Живковић  
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2. ПРОЦЕС АКРЕДИТАЦИЈЕ 

Министарство здравља Републике Србије у сарадњи са Агенцијом за акредитацију 
здравствених установа (АЗУС) доделили су у Априлу 2015. године Дому здравља 
„Рума“ сертификат о акредитацији на период од седам година. 

Дом здравља Рума је стекао сертификат о акредитацији за области: 
1) Здравствена заштита одраслог становништва 
2) Здравствена заштита жена 
3) Здравствена заштита деце и школске деце 
4) Специјалистичко консултативна делатност 
5) Поливалентна патронажа 
6) Радиолошка дијагностика 
7) Лабораторијска дијагностика 
8) Апотекарска служба 
9) Животна средина 
10) Људски ресурси 
11) Управљање информацијама 
12) Руковођење 
13) Стандарди управљања 

 
Спољашње оцењивање квалитета рада Дома здравља Рума спроведено је у периоду 
од 22. до 24. Марта 2015. године. Ниједан критеријум који се односи на безбедност 
пацијената у процесу лечења није оцењен оценом мањом од 4. 
 
 

3. ПРЕВЕНТИВНИ РАД – СПРОВОЂЕЊЕ СКРИНИНГА 

 
 

Центар за превенцију спроводи програм превенције и контроле заразних болести, ради 
на превенцији, контроли и праћењу водећих хроничних незаразних болести,  
спроводи превентивни прегледи одраслог становништва и скрининг програме 
(скрининг/рано откривање дијабетес мелитуса тип 2, скрининг/рано 
откривањедепресије, скрининг/рано откривање кардиоваскуларног ризика, 
скрининг/рано откривање рака дебелог црева). 
 
Локална самоуправа је и у 2015. години финансирала наставак пројекта „Превенција и 
рано откривање рака дојке на територији општине Рума“, у оквиру кога су у дому 
здравља рађени мамографски прегледи жена од 50-60. година живота (923 женe) до 
краја 2015. године.  
Такође је половином године кренула реализација пројекта „Помоћ за треће доба“ који 
подразумева бесплатне превентивне прегледе за лица старија од 70 година. 
Превентивни преглед обухвата поред клиничког прегледа и мерење нивоа масноће и 
шећера у крви и по потреби ЕКГ. Патронажна служба је обавила 558 посета (лица) у 
Другој месној заједници у граду, од којих се 337 лица изјаснило да жели да учествују у 
Пројекту. Од наведеног броја лица (337), за 224 лица поред патронажне посете 
обављени су и лекарски прегледи у стану .  
 
Календар здравља за 2015. годину - здравствени радници су у складу с 
могућностима установе редовно обележили све датуме из календара јавног 
здравља Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“ и извештаје о 
реализацији спроведених активности доставили Заводу за јавно здравље у 
Сремској Митровици. 
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Дом здравља „Рума“ је неке од датума из календара здравља обележио путем 
јавних манифестација на централном градском тргу 
 

Јануар 
19- 25. 01. 2015. Европска недеља превенције рака грлића материце 
31. 01. 2015. Национални дан без дуванског дима 
Фебруар 
04. 02. 2015. Светски дан борбе против рака 
28. 02. 2015. Међународни дан ретких болести 
Март 
14. 03. 2015. Светски дан бубрега 
20. 03. 2015. Национални дан борбе против рака дојке 
21. 03. 2015. Светски дан посвећен особама са Дауновим синдромом 
22. 03. 2015. Светски дан вода 
24. 03. 2015. Светски дан борбе против туберкулозе 
Април 
02. 04. 2015. Светски дан аутизма 
07. 04. 2015. Светски дан здравља 
20. 04. 2015. Међународни дан заштите од буке 
Трећа недеља априла - Европска недеља имунизације 
28. 04. 2015. Светски дан безбедности на раду 
Мај 
05. 05. 2015. Светски дан борбе против астме 
10. 05. 2015. Међународни дан физичке активности 
14. 05. 2015. Светски дан борбе против хипертензије 
19. 05. 2015. Светски дан борбе против хепатитиса 
Трећа недеља маја - Национална недеља здравља уста и зуба 
Јун 
09. 06. 2015. Дан борбе против акутног можданог удара 
14. 06. 2015. Светски дан добровољних давалаца крви 
26. 06. 2015. Светски дан борбе против дроге 
Јул 
11. 07. 2015. Светски дан становништва 
Август 
Прва недеља августа - Светска недеља дојења 
12. 08. 2015. Међународни дан младих 
Септембар 
10. 09. 2015. Светски дан превенције самоубиства 
11. 09. 2015. Светски дан прве помоћи 
Недеља у трећој недељи месеца - Светски дан срца 
21. 09. 2015. Светски дан борбе против Алзхеимер-ове болести 
26. 09. 2015. Светски дан контрацепције 
Октобар 
Месец правилне исхране 
01. 10. 2015. Медјународни дан старих 
10. 10. 2015. Светски дан менталног здравља 
14. 10. 2015. Светски дан вида 
16. 10. 2015. Светски дан хране 
18. 10. 2015. Светски дан борбе против остеопорозе 
20. 10. 2015. Светски дан менопаузе 
29. 10. 2015. Светски дан борбе против псоријазе 
Новембар 
Месец борбе против болести зависности 
14. 11. 2015. Светски дан борбе против шећерне болести 
15. 11. 2015. Међународни дан борбе против опструктивне болести плућа 
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20. 11. 2015. Међународни дан детета 
25. 11. 2015. Међународни дан борбе против насиља над женама 
Децембар 
01. 12. 2015. Светски дан борбе против АИДС/ХИВ-а 
03. 12. 2015. Међународни дан особа са инвалидитетом 
09. 12. 2015. Светски дан безбедности пацијената 
10. 12. 2015. Међународни дан људских права 
 
 
 
 

4. ПРАЋЕЊЕ ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 

 
У Дому здравља “Рума'' у новембру 2015. године спроведено је истраживање 
задовољства корисника и запослених према методологији Института за јавно здравље 
Србије «Др Милан Јовановић Батут». 
 
Корисници здравствених услуга Дома здравља „Рума“ високо рангирају своје 
задовољство пруженом здравственом заштитом што се види из средње оцене служби у 
којима је спроведена анкета. 
 
 
Табела 2. Задовољство пруженом здравственом заштитом у Дому здравља „Рума“ и 
задовољство запослених 
 

ДЕЛАТНОСТ 

СТЕПЕН ЗАДОВОЉСТВА (у %) 

ЗАДОВОЉНИ 
НИ ЗАДОВОЉНИ 

НИ 
НЕЗАДОВОЉНИ 

НЕЗАДОВОЉНИ СРЕДЊА ОЦЕНА 

општа медицина 79 7 8 4,04 
педијатрија 70 16 12 3,81 
гинекологија 64 29 7 3,73 
стоматологија 96  4 4,25 
специјалистичко-
консултативна 
служба 

91 4 4 4,60 

Запослени 
радници 

40 39 21 3,16 

 
Узимајући у обзир све аспекте рада (опремљеност предметима за рад, зарада, 
могућност стручног усавршавања….)  анкетирани запослени су најчешће одговорили 
да су задовољни са послом који обављају (40%), ни задовољни ни незадовољни (39%),  
док се 21% запослених изјаснило да су незадовољни послом. 
 
У току 2015. године праћени су и показатељи квалитета рада у примарној здравственој 
заштити о чему се једногодишњи извештај доставља Заводу за јавно здравље у 
Сремској Митровици. 
Извештајем су обухваћени квантитативни показатељи квалитета за: изабране лекаре у 
области здравствене заштите одраслих, педијатрији и гинекологији; патронажну 
службу; специјалистичко – консултативну делатност и делатност стоматолошке 
заштите, затим обухват запослених едукацијама и рад Комисије за унапређење 
квалитета рада Дома здравља „Рума“. 
 



10 

 

 

5. ПРАЋЕЊЕ РЕЗУТАТА РАДА ПО ОСНОВУ КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ 

 
 

Капитација мери резултате рада установе примарног нивоа здравствене заштите као и 
учинка запослених, у складу са дефинисаним критеријумима регистрације 
опредељених пацијената, рационалности, ефикасности и превенције. 
 
• Регистрација подразумева број регистрованих осигураних лица односно број 
потписаних изјава о избору изабраног лекара, за сваког појединачног уговореног 
изабраног лекара. 
• Рационалност користи податке о просечној малопродајној вредности издатих лекова 
на рецепте које је изабрани лекар прописао у посматраном периоду по осигураном 
лицу. 
• Ефикасност је број посета осигураног лица у посматраном периоду за сваког 
појединачног изабраног лекара. Свако прегледано осигурано лице броји се онолико 
пута колико је пута посетило изабраног лекара (рачуна се само једна посета у току 
једног дана). 
• Превентива представља број превентивних посета током којих су пружене 
превентивне уcлуге опредељеним пацијентима. 
 
Подаци се објављују квартално на сајту Републичког фонда за здравствено осигурање 
у форми К и С табела, у здравственој заштити одраслих, деце и жена, као и у 
стоматолошкој здравственој заштити. 
 

Када је у питању просечна оцена изабраних лекара (која износи „5“), Румски дом 
здравља се налази у бољој ситуацији у односу на већину установа примарне 
здравствене заштите.  

Квартал Просечна оцена 

I квартал 5,35 

III квартал 5,32 

III квартал 5,22 

IV квартал 
Није објављена у време писања 

извештаја 

Просечна оцена на нивоу установе формира се у односу на просечне оцене изабраних 
лекара на које утичу претходно наведени критеријуми.  

ПРОСЕЧАН БРОЈ ПОСЕТА ПО ИЗАБРАНОМ ЛЕКАРУ/СТОМАТОЛОГУ 
У 2015–ој години 

РЕДНИ 
БРОЈ 

СЛУЖБА БРОЈ ПОСЕТА 

ПРОСЕЧАН БРОЈ 
ПОСЕТА ПО ЛЕКАРУ 

годишње дневно 

1 Општа медицина 208.899 9.063 11 

2 Здравствена заштита деце 33.590 7.013 32 

3 
Здравствена заштита школске 
деце 

27.710 6.090 28 

4 Здравствена заштита радника 48.619 10.150 46 

5 
Стоматолошка здравствена 
заштита 

31.124 2.855 13 

6 Здравствена заштита жена 18.125 6.123 28 

7 
Специјалистичко-консултативна 
служба: 

   

 интернистичка 13.228 6.614 30 
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 офталмологија 8.124 5.380 25 

 оториноларингологија 5.928 5.928 27 

 неуропсихијатрија 7.905 4.183 19 

 
Физикална медицина и 
рехабилитација 

11.774 5.829 26 

 АТД 5.449 5.449 25 

 дерматовенерологија 6.328 6.328 30 

 
 

 БРОЈ  ИЗДАТИХ РЕЦЕПАТА ПО ФАРМАЦЕУТУ 

2015. - укупно по фармацеуту 

307.807 43.972 

 

6. ЉУДСКИ РЕСУРСИ 

 

Преглед запослених радника у Дому Здравља „Рума“ 
са стањем на дан 31.12.2015. године 

- по структури у односу на укупан број запослених 

 
Редни 
број ОПИС 

Број запослених радника ангажованих на: % структуре 
запослених неодређено одређено Укупно 

1 
Здравствени радници 
– лекари: 

64 13 77 21,4 % 

 - специјалисти 29 1 30  

 - на специјализацији 7  7  

 - без специјализације 28 12 40  

2 Стоматолози 11  11 3,1 % 

3 
Стоматолошки 
техничари/сестре 

15 3 18 5,0 % 

4 
Дипломирани 
фармацеути 

6 1 7 1,9 % 

5 
Специјалисти 
фармације 

2  2 0,6 % 

6 
Фармацеутски 
техничари 

12 2 14 3,9 % 

7 
Здравствени 
сарадници са ВСС 

2  2 0,6 % 

8 
Здравствени радници 
са ВШ 

25 2 27 7,5 % 

9 
Здравствени радници 
са ССС 

108 13 121 33,6 % 

10 
Административни 
радници 

22 2 24 6,6 % 

 - апотека 4  4  

 
- сл. за правне и ек.-
финанс. послове 

18 2 20  

11 Технички радници 47 10 57 15,8 % 

 УКУПНО: 314 46 360 100% 

 

Дом здравља Рума није добио кадровски план Министарства здравља нити за 2014., 
нити за 2015. годину. 
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7. ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У 2015. ГОДИНИ 

 
 

Један од стратешких циљева Дома здравља „Рума“ јесте „Континуирани развој и 
едукација људских ресурса“ који се спроводи кроз стретешке програме: 
 
● континуиране медицинске едукације, 
● имплементација водича добре праксе, 
● развијање система који омогућава лиценцирање здравствених радника. 
 
 

У циљу реализације наведеног циља,  Дом здравља „Рума” током 2015. године је:  
 
- организовао 13 интерних едукација којима је присуствовало 495 здравствених 
радника (подељено 2.164 сертификата), 
- од 281 здравственог радника, екстерне едукације (конгреси, симпозијуми, семинари) је 
похађало је 59 радника и то о трошку установе.. 
 
Све едукације су акредитоване од стране Здравственог савета Републике Србије. 
 
Током 2015. године  10 лекара је било на специјализацији, од којих су три лекара 
специјализирала током године, и то 1 специјалиста радиологије, 1 специјалиста 
педијатрије и 1 специјалиста офталмологије. Један лекар је започео специјализацију из 
области педијатрије.  
 
Укупно утрошена средства за образовање и стручно усавршавање запослених у 2015. 
години су износила 1.233.390,00 динара 
 
Истичемо да је под покровитељством Министарства здравља Републике Србије, Дом 
здравља „Рума“ у септембру 2015. године био организатор и домаћин скупа „Панонска 
школа унапређења  здравља“. Првом скупу 11. Септембра је присуствовало 172 
учесника, 6 предавача и представници Министарства здравља, комора, савеза и 
удружења здравствених радника и других организација а другом скупу 25. Септембра 
присуствовао је 51 учесник, 8 предавача и представници медија. 
На одржаном скупу донети су многи закључци и смернице које могу да побољшају 
функционисање здравственог система који су упућени релевантним институцијама које 
се баве здравственом политиком. 
 
 
 
 

 8. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ  ЗАПОСЛЕНИХ  

 

На основу Програма мера заштите за 2015. годину спроведене су следеће планиране 
мере: 
- годишње и периодично испитивање опреме за рад, контрола зрачења апарата, сервис 
ватрогасних апарата и хидранске инсталације, сервис котларнице и сигурносних 
вентила, 
- сервисирање и одржавање система противпожарног система и система видео 
надзора, 
- извршена је набавка радних униформи за службу хитне медицинске помоћи и службу 
кућног лечења, 
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- обављен је годишњи прегледи запослених који раде у зони јонизујућих зрачења као и 
свих запослених на радним местима са повећаним ризиком (запослени у хитној помоћи, 
кућном лечењу и патронажи, возачи),  
- извршене су обуке из противпожарне заштите новозапослених приликом заснивања 
радног односа, 
- запослена радница на пословима безбедности и здравља на раду похађала  је обуке 
и семинаре из своје области рада  (медицински отпад, противпожарна заштита, 
безбедност и здравље на раду). 
 
 

9. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА 
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУМА 

 
Редни 
број 

ОПИС Вредност са ПДВ-ом (дин) 

1 Медицинска опрема 1.748.121,60 

 - остеодензитометар 1.092.000,00 

 - ЕКГ апарати 452.721,60 

 - Оптотип, отоскоп, апарати за мерење 
крвног притиска 

124.200,00 

 - столице за венепункцију 79.200,00 

2 Рачунарска опрема 500.000,00 

3 Текуће одржавање објеката - кречење 127.737,60 

4 Текуће одржавање опреме и возила 3.442.379,93 

 
 

10. ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
У току 2015. године спроведено је 220 поступка јавних набавки (добра, услуге, радови) , 
укупне вредности 272.765.574,45  динара, а закључено је 347 уговора. 
 
 

Набавке Број 
поступака 

% Вредност % Број 
уговора 

% 

Велике 
набавке – 
отворени 
поступци 

15 6,82 84.949.350,61 31,14 99 28,53 

Јавне 
набавке 
мале 
вредности 

25 11,36 10.919.497,89 4,00 69 19,88 

Централиз. 
ЈН – лекови 
А, А1 и Б 
Листе лекова 

174 79,09 176.148.692,35 64,58 174 50,14 

Преговар. 
поступак без 
објављивања 

6 2,73 748.033,60 0,28 5 1,45 

Укупно: 220 100% 272.765.574,45 100% 347 100% 
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11. ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА 
 

У оквиру своје редовне делатности, Дом здравља Рума је у обавези да осигураним 
лицима Фонда за здравствено осигурање обезбеди несметано и континуирано 
пружање здравствених услуга у складу са Планом рада за 2015. годину. Приликом 
израде и праћења извршења Плана рада здравствених услуга, примењују се 
одредбе Правилника о условима, мерилима и критеријумима за закључивање 
уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад а 
по методологији Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић–Батут“.  
 
Мишљење о извршењу Плана рада здравствене установе даје надлежна 
здравствена установа која обавља делатност јавног здравља, заправо подручни 
Завод за јавно здравље Сремска Митровица на основу кога Филијала РФЗО-а у 
Сремској Митровици сачињава и доставља оцену о извршењу Програма рада 
здравствене установе. 
 
По истеку пословне 2015. године, након евидентирања свих насталих промена, Дом 
здравља Рума је надлежној установи јавног здравља у Сремској Митровици 
доставио извршење Плана рада здравствених услуга. Извештај Дома здравља Рума 
за период Јануар - Децембар 2015. године сачињен је у складу са обавезама које 
има и садржи све неопходне елементе на основу којих се може пратити извршење 
Плана рада, а обухвата податке о становништву, организационој структури, броју 
запослених и извршењу услуга у различитим областима здравствене заштите.  
 

Прилог 1:  

- Извршење Плана рада здравствених услуга за 2015. годину 

- Мишљење Завода за јавно здравље Сремска Митровица на извршење 

Плана рада здравствене установе за 2015. годину  

 



  

 
 

12. ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ ДОМА ЗДРАВЉА РУМА У 2015. ГОДИНИ 

 

Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног 
здравственог осигурања за 2015. годину потписан је 26. 01. 2015. године на основу 
Правилника о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са 
даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за 2015. 
годину. 
У току године потписана су три Анекса Уговора о пружању и финансирању 
здравствене заштите у 2015. години.  
 
Филијала и Дом здравља су извршили усаглашавање стања финансијских пласмана, 
потраживања и обавеза на дан 31. децембар 2015. године - Прилог 2: коначан 
обрачун  
 
Пословне књиге воде се у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском 
рачуноводству, Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану 
за буџетски систем, Правилником о начину припреме, састављања и подношења 
финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава 
обавезног социјалног осигурања, и другим прописима којима се уређује ова област. 
 

12.1 Укупни приходи и примања 
 
У периоду јануар – децембар 2015. године укупни приходи и примања Дома здравља 
„Рума“ износили су 595.264.432 динара. У односу на исти период претходне године 
номинално су мањи за 10,48 % због корекције Уговора о финансирању са РФЗО у делу 
плата (Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно 
зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава - од 1.10.2014. 
године). У односу на планирани, укупан приход остварен је са 94,76%. 
 
У структури прихода највеће учешће од 82,90 % има приход од РФЗО - Филијале за    
Сремски округ Сремска Митровица, који је у односу на планирани,  остварен са 94,95 %. 
У приходима од РФЗО рачунати су трансфери за примарну здравствену заштиту, 
стоматолошку здравствену заштиту и трансфери за лекове са Листе лекова РФЗО-а (на 
рецепт) и медицинско-техничка помагала (према Правилнику).  
 
Приходи од продаје добара и услуга (економска класификација 742) јесу сопствени 
приходи који су остварени пружањем услуга које према Закону о здравственом 
осигурању не финансира Републички фонд здравственог осигурања.  Ови приходи су 
мањи у односу  на исте у 2014. години за 1,14%.  
 
Из средстава Буџета општине Рума, реализовано је 12.139.141,00 динара што је мање 
за 7,80% од планираних прихода али и веће у односу на претходну годину за 44,32%. 
 
Примања од продаје нефинансијске имовине (односи се на примања од продаје 
лекова са негативне листе) износе 67.594.536,00 динара. У односу на исти период 
претходне године бележе смањење за 4,74 %.  
 
Напомињемо да је и даље присутно урушавање фармацеутске делатности у прилог 
чега су показатељи константног смањења прихода (са партиципацијом) од продаје 
лекова са Листе лекова и медицинско-техничких помагала који су у односу на 2014. 
годину забележили значајно смањење од 42.778.007 динара односно 22,52 %. 
Разлози су: 



  

● ниже цене лекове са Листе лекова који се прописују и издају на терет средстава 
обавезног здравственог осигурања а за које је РФЗО спровео централизовану јавну 
набавку, 
● потписивање уговора између РФЗО-а и приватних апотека за издавање лекова на 
рецепт којим је директно умањен приход остварен фактурисањем рецепата РФЗО-у 
као и стихијско отварање приватних апотека у непосредном окружењу дома здравља. 
Смањењем броја фактурисаних рецепата, губи се и одређени промет кроз 
комерцијалну продају пратеће терапије пацијентима који лекове подижу у приватним 
апотекама; 
● нелојална конкуренција од стране приватних апотека које послују по принципу 
слободног формирања цена где врше снижавање цена лекова одређеним данима или 
константно или се одричу било какве зараде (марже) да би привукли што већи број 
купаца и коначно животни стандард грађана доприноси мањој куповној моћи наших 
суграђана што се одражава и на приход од продаје лекова. 
 
Из наведених разлога менаџмент установе и даље предузима активности уциљу 
враћања поверења корисника наших услуга у рад државне Апотеке а излаз видимо у 
изједначавању услова снабдевања приватних и државних апотека (у складу са 
Законом о јавним набавкама) односно у централном тендеру од стране РФЗО за све 
кориснике буџетских средстава. 
 
 

12.2 Укупни расходи и издаци 
 
Укупни расходи и издаци у 2015. години износе 591.179.136 динара. У односу на 
исти период претходне године, мањи су за 11.32 %. 
 
У структури укупних расхода, расходи за запослене (плате са припадајућим социјалним 
доприносима, превоз запослених на рад и са рада, отпремнине и јубиларне награде) 
износе 52,47%.  
 
Трошкови материјала (ампулирани лекови, санитетски и медицински потрошни 
материјал, лекови са Листе лекова и медицинско-техничка помагала према Правилнику) 
учествују са 28,87%.  

 

Сви остали трошкови учествују са 18,66%. 
 
Укупни расходи и издаци финансирани су: 
● из средстава РФЗО - 82,78% 
● средстава установе – 15,03 % 
● буџета општине – 2,05 % 
● донације – 0,14 %. 
 

У односу на трошкове у претходној години, значајнији раст бележе следећи трошкови: 
- услуге по уговору (група 423) за 21,10 % због повећања расхода „Услуге образовања и 
усавршавања запослених“  (конто 423300) на име трошкова специјализације, издатака за 
стручне испите, котизација за стручно усавршавање запослених и „остале опште услуге“ 
(конто 423300) због повећаних трошкова на име реакредитације (прву рату трошкова 
финансирала је локална самоуправа) и скупа „Панонска школа унапређења здравља“ 
(финансирано из средстава донација); 
- текуће поправке и одржавање објеката и опреме (група 425) за 14,11 % због обавезних 
периодичних сервиса медицинске опреме и поправки и одржавања санитетских возила 
за чега је највећи део новчаних средстава обезбедила локална самоуправа (3.442.379,93 
динара). 



  

  
12.3 Финансијски резултат 

 
Према исказаним подацима по завршном рачуну за 2015. годину Дом здравља „Рума“ 
је остварио укупне приходе и примања у висини од 595.264.432 динара  и укупне 
расходе и издатке од  591.179.136 динара. Укупни вишак прихода и примања – 
суфицит износи 4.085.296 динара. 
 
Прилог 3: остварени приходи и примања; расходи и издаци Дома здравља 
„Рума“ у 2015. години  
 

 

ЗАКЉУЧАК 

 
Коначним обрачуном са филијалом Републичког завода усаглашено је извршење 
уговора односно уговорених накнада, вредност фактурисаних услуга, испоручених 
лекова на рецепт, пренета средства и контрола наменске употребе средстава 
здравственог осигурања.  
Ситуација с ликвидношћу у овом сектору не може се посматрати одвојено од 
ситуације у целокупној привреди из рaзлога што цео систем привреде функционише 
као систем спојених судова, па се тако и неликвидност у једном сектору осећа и у 
свим осталим, када је реч о Дому здравља „Рума“, посебно у делу фармацеутске 
делатности. 
 
Рок наплате потраживања за лекове на рецепт од Фонда током 2015. године био је на 
нивоу од 90 дана (у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама – члан 16. за субјекте јавног сектора).  
 

Најважније је да је одржан континуитет лечења и да су пацијенти добили своју 
терапију уз поштовање и придржавање мера рационализације од стране свих 
запослених. 
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