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МИСИЈА: Щта је наш главни задатак?
Мисија Дпма здравља Градищка је да распплпживим кадрпм, ппремпм и прпстпрпм
пбезбиједи квалитетну свепбухватну и дпступну здравствену защтиту за све свпје кприснике.
Осим лијешеоа и дијагнпстике, свпјим активнпстима и радпм на превенцији дппринпсимп
здравственпм прпсвјећеоу свпјих кприсника с циљем ствараоа навике да брину п свпм
здрављу уз ппщтпваое закпнских и других нпрми из пбласти здравства и у пунпј мјери
уважавајући дпстпјанствп и права пних кпји траже наще услуге, те перманентнп ппдизати
задпвпљствп пацијената на вищи нивп.
ВИЗИЈА: Какп видимп себе у будућнпсти?
Визија Дпма здравља Градищка је да ппстанемп устанпва кпја служи за примјер другима такп
щтп ћемп примјеоивати савремена дпстигнућа медицине и стандарда здравствених услуга
уз непрекиднп унапређеое квалитета рада и щтп ћемп задпвпљавати садащое и будуће
здравствене пптребе кприсника нащих услуга.
1.ДЈЕЛАТНПСТ
Јавна здравствена устанпва „Дпм здравља“ Градищка је пбављала свпју функцију у перипду
01.01. – 31.12.2019. гпдине, пружајући здравствене услуге из пбласти примарне и дијела
секундарне здравствене защтите станпвнищтву града Градищка, у пквиру слиједећих
дјелатнпсти:
- Породична медицина
- Лабораторијска дијагностика прим. и сек. нивоа
- РТГ-дијагностика
- Хигијенско- епид. заштита
- Стоматолошка заштита
- Хитна медиц. помоћ са превозом пацијената
- Заштита менталног здравља у заједници,
- Физикална рехабилитација у заједници
- КСЗ-педијатрија
- КСЗ- гинекологија
Претежна дјелатност је дјелатност породичне медицине која се одвија кроз тимове породичне
медицине ( ТПМ) и то :
-

Градишка
13 тимова,
Ламинци
1 тим,
Дубраве
1 тим,
Нова Топола
6 тимова,
Доња Јурковица
1 тима,
Турјак
1 тим,
Горњи Подградци
2 тима и
Орахова
1 тима.
_________________
укупно:
26 тимова
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Дјелатност ЈЗУ Дом здравља Градишка према статистици, односно Закону о класификацији
дјелатности је:
86.21- дјелатност опште медицинске праксе.
2.ПРАВНИ СТАТУС И ВЛАСНИШКА СТРУКТУРА
Правни статус устанпве: јавна устанпва
Власнишка структура устанпве је приказана у следећпј табели.
Табела 1. Власнишка структрура
% учешће у укупнпм
Ппис
капиталу

Вриједнпст капитала

Брпј акција

државни капитал

100%

1.723.833,00

-

УКУПНО:

100%

1.723.833,00

-

Оснпвни капитал је 1.723.833,00 КМ. Ова вриједнпст је уписана у судскпм регистру.

3.ПРГАНИЗАЦИПНА СТРУКТУРА И МЕНАЧМЕНТ
Директпр
Ппмпћник директпра за медицинска питаоа
Главна сестра
Организационе цјелине су Службе и Центри.
1. Служба породичне медицине,
2. Консултативно-специјалистичка служба,
3. Хигијенско-епидемиолошка служба,
4. Служба лабораторијске дијагностике,
5. Стоматолошка служба,
6. Центар за заштиту менталног здравља,
7. Центар за физикалну рехабилитацију у заједници,
8. Служба хитне медицинске помоћи,
9. Служба за правне, кадровске и опште послове,
-Јединица за увођење, праћење и побољшање квалитета и сигурности
здравствених услуга
10. Служба за економско – финансијске послове .
Службама и центрима руководе начелници служби/центара који са директором,
помоћником директора за мед.питања и главном сестром чине Стручни колегиј.
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4.БРПЈ И СТРУКТУРА ЗАППСЛЕНИХ
Укупан брпј радника је 234, пд шега жена 173.
Табела 2. Квалификаципна структура заппслених
Р.бр.

Структура заппслених према
пплу
Мушких
Женских

Квалификаципна структура

1. ВСС специјалисти
2. ВСС
3. ВШС
4. ССС
5. ВКВ
6. КВ
7. НК
УКУПНО:

8
12
9
13
8
8
2
60

25
23
20
85
0
0
21
174

Кадровска структура:
СТРУЧНА СПРЕМА
ЗДРАВСТВЕНИ
РАДНИЦИ

НЕЗДРАВСТВЕНИ
РАДНИЦИ

ВСС
ВШС
ССС
НСС
УКУПНО
ВСС
ВШС
ССС
ВКВ
КВ
НКВ
УКУПНО

УКУПНО

бројрадника
31.12. 2018.
58
23
87
168или 71,79%
75
6
11
10
8
24
66или 28,21%
234

бројрадника
31.12.2019.
61
22
87
170 или72,65%
7
7
11
8
8
23
64 или 27,35%
234

Са 31.12.2019. године у ДЗ Градишка запослено је 234 радника ( 201 радник на неодређено
и 31 радник на одређено вријеме). Број радника у односу на 2018.годину није се повећао иако
је током године било одсутних радника по основу породиљског одсуства, по основу чувања
трудноће, по основу неплаћеног одсуства , дужа боловања и специјализација , као и одсуства
по другим основама. Структура здравствених радника са ВСС медицинске струке у
посматраном периоду била је како слиједи:
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1. доктори медицине укупно 43:
од чега специјалиста укупно 30:
 13 специјалиста породичне медицине,
 9 специјалиста друге гране медицине са доедукацијом из породичне
медицине,
 2 специјалиста ургентне медицине
 1 педијатар,
 1 гинеколог,
 1 епидемиолог
 1 психијатар
 1 спец. медицинске биохемије,
 1 физијатар
доктори медицине:
. 13 доктора медицине
2. доктори стоматологије укупно 11:
од чега
 1 доктор стоматологије спец. ортопедије вилице( ортодонт)
 1 доктор стоматологије специјалиста превентивне и дјечије
стоматологије
 8 доктора стоматологије
 1 доктор стоматологије на специјализацији из ортопедије вилице
Са 31.12.2019.године налазе се 4 доктора медицине у радном односу на одређено вријеме
ради замјене привремено одсутних радника ( специјализација).
Током 2019.године на специјализацији се налазило
- три доктора из породичне медицине,
- два доктора из ургентне медицине,
- један доктор из гинекологије и акушерства
- један доктор из радиологије
- два доктора из педијатрије и
- један доктор стоматологије из области ортопедије вилице
Током посматраног периода и то 1.6.2019. године један доктор медицине завршио је
специјализацију из породичне медицине и 15.11.2019.године један доктор из ургентне
медицине.
Процес стручног оспособљавања кадрова, који је подразумјевао стално и
повремено одсуство са радног мјеста, успјели смо да организујемо не реметећи функцију
Дома здравља у пружању здравствених услуга.
Дом здравља Градишка је оспособљен и оптимално попуњен потребним кадровима, што је
услов за квалитетно и стручно пружање здравствених услуга.
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5.ПБИМ УСЛУГА
Физишки пбим услуга пп дјелатнпстима
РБ

ДЈЕЛАТНОСТ - служба

0

1

Планирано Оставарено
Индекс
за 2019.
у 2019.
остварења
годину
години
2
3
4=(3/2)*100
Фонд

222.701

294.930

1.

0001 ПОРОДИЧНА МЕДИЦИНА

2.

1200 РТГ ДИЈАГНОСТИКА

3.

1130 ЛАБОРАТОРИЈСКА
ДИЈАГНОСТИКА

Фонд

4.

1400 ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ
МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА

Фонд

Фонд

5.

1500 ЦЕНТАР ЗА ФИЗИКАЛНУ
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ У
ЗАЈЕДНИЦИ

6.

1350 СТОМАТОЛОГИЈА

7.

1090 ХИГИЈЕНСКО ЕПИДЕМИОЛОШКА ЗАШТИТА

Фонд
100%

2.712

1100 СЛУЖБА ХИТНЕ
МЕДИЦИНСКЕ
ПОМОЋИ

Фонд

46.676

8.

100%

0

9.

8090 КСЗ - ПЕДИЈАТРИЈА

10.

8100 КСЗ - ГИНЕКОЛОГИЈА И
АКУШЕРСТВО

Фонд

2330 БИОХЕМИЈСКО 11. ЛАБОРАТОРИЈСКА
ДИЈАГНОСТИКА- секундарни дио

Фонд

100%
Фонд

12.814
17.457

100%
81.796

10.184

240.186

293,64

13.975

137,23

361
14.063

100%

58.527

416,18

3.035
35.885

100%

51.513

143,55

567
7.274

14.000

100%

7.004

26.819

96,29

191,56

30
12.150

100%

100%

51,88

18.878

100%

Фонд

9.056
995

100%

Фонд

132,43

12.897

106,15

49
6.304

9.074
33

143,94
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УКУПНО УСЛУГА - Фонд

421.814

770.657

182,70

Oд тога укупно услуга превенције

75.700

34.363

45,39

Укупно услуга - трећим лицима

39.474

6.ИЗВРЩЕНА УЛАГАОА И ИЗВЕДЕНИ РАДПВИ
ЈЗУ Дпм здравља је у перипду 1.1.-31.12.2019. гпдине улпжип властитих средстава у
пдржаваое пбјеката, пкплища и ппреме (санаципни радпви на крпву зграде у кпјпј је
смјещтена благајна и РТГ-дијагнпстика; сервисираое медицинске ппреме, впзила,
ватрпдпјаве, рашунарске мреже, апарата и ппреме за рад) у изнпсу пд 66.730,03 КМ.
У перипду 1.1.-31.12.2019. гпдине набављенп је из властитих средстава медицинске
ппреме ( стпматплпщка мащина, 12-канални ЕКГ, лпнац за пплимеризацију, лампа за
пплимеризацију, парафински лпнац...), кпмпјутерске и канцеларијске ппреме, клима
уређаји, у укупнпј вриједнпсти 41.900,26 КМ.
У ппсматранпм перипду дпниранп је ппреме претежнп медицинске и радпва, у укупнпј
вриједнпсти 70.654,96 КМ. Ппсебнп истишемп радпве на адаптацији ЦЗМЗ кпје је
финансирала щвајцарска влада у вриједнпсти 31.080,64 КМ.
7.ПРПБЛЕМИ У ППСЛПВАОУ
У ппсматранпм перипду, пнп щтп је изразитп прпблематишнп, а щтп је билп
присутнп и у ранијим пбрашунским перипдима, је прекпрашеоа пптрпщое средстава за
рецептиране лијекпве у пднпсу на угпвпрена средства за ту намјену са Фпндпм
здравственпг псигураоа Републике Српске. Прекпрашеое пптрпщое,пднпснп недпвпљна
угпвпрена средства у пднпсу на пптребе станпвнищтва градищке ппщтине је кпнтинуиран
прпблем, а изнпс прекпрашених угпвпрених средства иде на терет здравствених устанпва:
Дпма здравља Градищка и Бплнице Градищка.
У ЈЗУ Дпм здравља Градищка дуги низ гпдина је присутан прпблем смјещтајних
капацитета за амбуланту у Орахпви и Дпопј Јуркпвици. Ријеш је п вище деценија старим и
дптрајалим пбјектима мпнтажнпг типа градое, такп да је неппхпднп изградити нпве
пбјекте пд шврстпг материјала, а щтп је неппхпдан услпв предвиђен ппзитивним
прпписима јер, укпликп пбјекат није изграђен пд шврстпг материјала није мпгуће дпбити
Рјещеое п испуоенпсти услпва за рад пд стране Министарства здравља и спц.защтите.
Ппред наведенпг, ппстпјећи пбјекат у Дпопј Јуркпвици је изграђен на земљищту шији
власник није Дпм здравља већ Опщтина. За изградоу нпвих пбјеката прпблем су
недпстајућа финансијска средства.
Када су у питаоу смјештајни капацитети нарпчит прпблем представља питаое
смјештајнпг капацитета за припремне ппслпве на ДДД активнпстима, а за шта је
неппхпднп изградити пбјекат чврсте градое са заданим прпстпријама и ппремпм у
складу са важећим Правилницима какп би се мпгла занпвити лиценца/рјешеое
Министарства здравља и спцијалне заштите.
Ранији истицани прпблем кпји се пднпсип на дптрајалпст санитетских впзила, крајем
2019.гпдине заппшет је рјещавати се крпз ппшетак прпвпђеоа ппступка набавке два нпва
санитетска впзила са ппремпм пд кпјих је једнп из дпнатпрских средстава градищких
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привредника у прганизацији градпнашелника, а једнп из средстава псниваша тј. града
Градищка.
8.ЗАКЉУШАК
План рада Дпма здравља Градищка за 2019. гпдину пп дјелатнпстима урађен је у складу са
стандардима и нпрмативима у пружаоу здравствене защтите ( Правилник п пснпвима
стандарда и нпрматива здравствене защтите из пбавезнпг здравственпг псигураоа
Сл.гласник РС бр.18/2011; 83/2011; 76/2012; 14/2014)
Изврщеое Плана рада за перипд 1.1.- 31.12. 2019. гпдину веће је пд планиранпг за 82,70 %.
Квалитет пружених услуга у Дпму здравља Градищка бип је на пптималнпм нивпу. Дпм
здравља Градищка, кап сертификпвана устанпва пбавезна је придржавати се прпписаних
сертификаципних стандарда какп би пацијентима пружила квалитетну и сигурну
здравствену защтиту и свпјим заппсленицима пбезбједила сигуран и безбједан рад.
ЈЗУ „Дпм здравља“ Градищка је стандардизпвап свпј рад и према међунарпднпм стандарду
ISSO 9001/2008 п шему је дпбип сертификат 27. маја 2016. гпдине.
Дпм здравља Градищка је у ппсматранпм перипду са успјехпм пбавип свпју функцију у
пружаоу примарне здравствене защтите на ппдрушју града Градищка.

9. ФИНАНСИЈСКИ ППКАЗАТЕЉИ
9.1. ПСНПВНЕ ППЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАОА
Изнпси у КМ
БИЛАНС СТАОА

2019. гпд.

2018. гпд.

Индекс

АКТИВА

7.568.905

6.916.506

109,4

I Стална средства
/некретнине, пбјекти и ппрема...

6.489.789

6.558.962

98,9

II Текућа средства
/ залихе, пптраживаоа, гптпвина...

433.287

357.544

121,2

III Губитак дп висине капитала

645.829

0

7.568.905

6.916.506

0

654.081

115

865

ПАСИВА
I Капитал
II Резервисаоа

109,4

13,3
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III Обавезе

4.970.642

3.713.321

133,9

3.1. Дугпрпшне пбавезе

2.125.904

1.509.139

140,9

3.2. Краткпрпшне пбавезе

2.844.738

2.204.182

129,1

IV ПВР

2.598.148

2.548.239

102,0

На ставци пасивна временска разгранишеоа (ПВР) су пдлпжени прихпди кпји се
пднпсе на дпнације сталних средстава кпја су запримљена у Дпму здравља Градищка ранијих
и текуће гпдине. Смаоеое пдлпжених прихпда се врщи у висини пбрашунате ампртизације
дпнираних средстава.

9.2. ФИНАНСИЈСКИ ППКАЗАТЕЉИ
Изнпси у КМ
ПРИХОДИ

2019. гпд.

2018. гпд.

Индекс

УКУПНИ ПРИХПДИ I+II

5.709.294

6.005.280

95,1

I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1-5)

5.663.734

5.964.991

94,9

1.1. Прихпди пд Фпнда здравственпг псигураоа
Републике Српске

4.505.160

4.745.470

94,9

1.2. Прихпди пд изврщених услуга другим правним
лицима

232.070

299.430

77,5

1.3.Прихпди пд партиципације

327.427

344.897

94,9

1.4. Прихпди пд гптпвинске наплате физишким лицима

427.691

445.130

96,1

1.5.Остали ппслпвни прихпди

171.386

130.064

131,8

II ФИНАНСИЈСКИ И ОСТ. ПРИХОДИ (6)

45.560

40.289

113,1

2.1.Финансијски и пстали прихпди

45.560

40.289

113,1

УКУПНИ РАСХПДИ I+II

7.009.204

6.508.712

107,7

I ППСЛПВНИ РАСХПДИ (1-7)

6.839.144

6.405.043

106,8

777.131

730.899

106,3

5.115.312

4.755.288

107,6

РАСХОДИ

1.1. Трпщкпви материјала
1.2. Трпщкпви брутп зарада и накнада
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1.3. Остали лишни расхпди

190.013

179.876

105,6

1.4. Трпщкпви прпизвпдних услуга

181.704

234.080

77,6

1.5. Трпщкпви ампртизације

202.063

194.361

104,0

1.6. Нематеријални трпщкпви

314.002

272.694

115,1

58.919

37.845

115,7

II ФИНАНСИЈСКИ И ОСТАЛИ РАСХОДИ

170.060

103.669

178,6

2.1. Финансијски и пстали расхпди

170.060

103.669

178,6

-1.299.910

-503.432

258,2

1.7. Трпщкпви ппреза и дппринпса на терет расхпда

ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ добитак/губитак

ЈЗУ "Дпм здравља" Градищка у перипду пд 1.1. дп 31.12.2019. гпдине пстварип је
прихпде у висини 5.709.294 КМ щтп је за 4,9% ниже у пднпсу на прихпде пстварене у 2018.
гпдини.
Прихпди пд изврщених услуга псигураницима Фпнда здравственпг псигураоа
Републике Српске пставарени су у изнпсу 4.505.160 КМ и за 5,1% нижи су у пднпсу на
претхпдну гпдину.
Прихпди пд Фпнда пстварени су пп пснпву угпвпрених и изврщених услуга
псигураницима Фпнда ЗО РС из дјелатнпсти примарне и дијела секундарне здравствене
защтите. У 2019. гпдини ЈЗУ Дпм здравља Градищка пптписап је са Фпндпм здравственпг
псигураоа Републике Српске, пп бучетскпм принципу угпвараоа, Угпвпр п финансираоу
примарне здравствене защтите за 2019. гпдину (4.272.124 КМ), угпвпре п финансираоу
кпсултативнп-специјалистишке защтите из дјелатнпсти педијатрије и гинекплпгије (339.491
КМ) и угпвприп врщеое услуга секундарнпг превпза пацијената (32.000 КМ). Угпвпрена
средства са Фпндпм за 2019. гпдину нижа су за 87.848 КМ у пднпсу на средства угпвпрена за
2018. гпдину, из разлпга щтп је маои бпрпј регистрпваних / верификпваних псигураних лица
и регистрпваних /верификпваних станпвника за кпја су угпварана средства за 2019. гпдину.
Фпнду се мјесешнп исппстављају фактуре у висини 1/12 угпвпрених средстава.
Фпнд ЗО РС финансира слуге терцијарнпг превпза пацијената, прптетске и пртпдпнске
радпве, услуге изврщене инп псигураницима, псигураницима других завпда и услуге
превпза пацијената на хемпдијализу, у вриједнпсти јединишних фактура п изврщеним
услугама (250.264 КМ), услуге бипхемијске лабпратпријске дијагнпстике, кпје се плаћају се
пп јединици услуге пп мпделу 2. на пснпву вриједнпсти бпда у пквиру планираних средстава
за те намјене (38.188 КМ) те услуге превпза пацијената на хемпдијализу (59.908 КМ).
Прихпди пд Фпнда ЗО РС у 2019. гпдини умаоени су за 426.907 КМ, щтп је вище пд
изнпса мјесешне транще припадајућих средстава пд Фпнда. Умаоеое прихпда пд Фпнда
изврщенп је за трпщкпве прекпрашеоа у пптрпщои рецептираних лијекпва (391.356 КМ) у
пднпсу на угпвпрена средства за пве намјене и за трпщкпве услуга кпје су изврщиле друге
устанпве за псигуранике наще ппщтине, трпщкпви ненадлежнпг упућиваоа пацијената и
рефундације лијекпва (35.551 КМ).
Припадајућа средства за рецептиране лијекпве не ппкривају пптребе псигураника
града Градишка а сва прекпрачеоа трпшкпва рецептираних лијекпва иду на терет
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здравствених устанпва, Дпма здравља Градишка и Бплнице Градишка. Пвп је
кпнтинуирани прпблем већ дужи низ гпдина. Пацијентима нису ускраћивана права пп
пснпву здравствене заштите укључујући и правп на лијекпве на рецепте.
Прихпди пд Фпнда пстварени у 2019. гпдини шине 78,9 % укупних прихпда.
Фпнд ЗО РС дпзнашип је 4.418.657 КМ ( за 383.898 КМ маое у пднпсу на прпщлу гпдину).
Пптраживаое Дпма здравља Градищка пд Фпнда пп ппшетнпм стаоу 2019. гпдине изнпсилп
је 35.761 КМ а на дан 31.12.2019. гпдине изнпси 1223264 КМ.
Прихпди пд изврщених услуга псталим правним лицима изнпсе 232.039 КМ. У пднпсу
на прпщлу гпдину нижи су за 22,5%.
У 2019. гпдини Дпм здравља Градищка није радип ппслпве дератизације јер је дпщлп дп
прпмјене ппзитивних прпписа за испуоаваое услпва за пбављаое пве дјелатнпсти.
Град Градищка снпси трпщкпве партиципације за пензипнере дп 65 гпдина старпсти.
Прихпди пд наплаћене партиципације и услуга непсигураним лицима изнпсе
755.118 КМ щтп је за 34.907 или 4,4 % ниже су пд пстварених прихпда пп пвпм пснпву у 2018.
гпдини.
У категприји псталих ппслпвних прихпда су пприхпдпвани разгранишени прихпди у
висини ампртизације дпнираних пснпвних средстава (54.264 КМ), дпнације у рпбама (6.181),
ппврат сразмјернпг дијела улазнпг пдв-а (7.687 КМ), прихпди пд закупнине (10.406 КМ),
рефундације труднишкпг пдсуства (55.336 КМ), рефундације нетп плата приправника (20.816
КМ) и пстали ппслпвни прихпди (16.696 КМ).
Финансијске и пстале прихпде шине прихпди пд рефундација трпщкпва мпбилних
телефпна vp групе (34.470 КМ), прихпди пд камата и пстали прихпди (11.090 КМ).

Укупни расхпди ЈЗУ "Дпма здравља" Градищке у 2019. гпдини изнпсе 7.009.204 КМ и за
7,7% вищи су у пднпсу на расхпде пстварене у 2018. гпдини.
Трпшкпви материјала у кпје спадају утрпщци ампулираних лијекпва, санитетскпг и
медицинскпг материјала, реагенаса за лабпратпријску дијагнпстику, стпматплпщкпг
материјала, канцеларијскпг материјала, ситан инвентар стављен у упптребу, пстали
пптрпщни материјал и трпщкпви гприва и енергије вищи су у пднпсу на 2018. гпдину за
46.232 КМ или 6,3%.
Плате заппслених пбрашунате су у складу са Закпнпм п платама заппслених лица у
јавним устанпвама у пбласти здравства (Закпн). Ппрези и дппринпси пбрашунати су пп брутп
принципу пп важећим ппреским стппама (ппрез 10% , дппринпси 33% на брутп пснпвицу).
Трпщкпви брутп плата вищи су за 7,6% КМ у пднпсу на прпщлу гпдину.
Од 1. пктпбра у примјени је нпва цијена рада пд 145 КМ. Ппвећаое трпщкпва за плате,
насталп примјенпм нпве цијене рада у здравству, није пппраћенп ппвећаоем средстава пд
стране Фпнда ЗО РС.
Ушещће плата у укупним расхпдима је 73% щтп је у пквирима укупних расхпда и кпд псталих
здравствених устанпва.
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Пстала лична примаоа заппслених ислаћују се у складу са ппзитивним прпписима а
шине их птпремнине за пдлазак у пензију, јубиларне награде, дневнице за службена
путпваоа, накнаде трпщкпва превпза заппслених, ппмпћ заппсленима и ппрпдици и пстале
ппмпћи, путарине, накнаде за кприщтеое сппственпг впзила, накнаде шланпвима управнпг и
етишкпг пдбпра. У пднпсу на прпщлу гпдину трпщкпви псталих лишних примаоа вищи су за
10.137 или 5,6% КМ.
Трпщкпви прпизвпдних услуга нижи су за 22,4% у пднпсу на 2018. гпдину. У структури
пвих трпщкпва највеће ушещће имају трпщкпви текућег и инвестиципнпг пдржаваоа 66.730
КМ, трпщкпви кпмуналних услуга 53.545 КМ (у кпјима је и трпщак збриоаваоа медицинскпг
птпада у складу са ппзитивним прпписима и захтјевима сертификације) и трпщкпви ПТТ
услуга 54.433 КМ (у кпјима су и трпщкпви мпбилних телефпна vpn групе кпју кпристе и
плаћају радници дпк се рефундације пвих трпщкпва евидентирају на ставци псталих
прихпда).
Трпшкпви ампртизације вищи су за 4% у пднпсу на 2018. гпдину.
Изврщенп је укидаое ревалпризаципних резерви у кприст нерасппређене дпбити из
ранијих гпдина у изнпсу пд 35.018 КМ, за изнпс разлике пбрашунате ампртизације прије
прпцјене и ппслије прпцјене вриједнпсти свакпг ппјединашнпг средства.
У структури нематеријалних трпшкпва највеће ушещће имају трпщкпви здравствених
услуга 118.408 КМ, кпје су за нас изврщили Институт за защтиту здравља Републике Српске и
Бплница Градищка, те накнаде кпјe ЈЗУ "Дпм здравља" Градищка плаћа Завпду за медицину
рада и сппрта Републике Српске, трпщкпви ангажпваоа љекара и других сарадника у изнпсу
пд 48.047 КМ и услуге пдржаваоа и измјена инфпрматишких прпграма 35.696 КМ.
У пднпсу на 2018. гпдину нематеријални трпщкпви вищи су за 15%.
Финансијске расхпде шине трпщкпви камата на дугпрпшна задужеоа, краткпрпшна
задужеоа, затезне камате и камате на репрпграм ппреских пбавеза (137.532 КМ).
У 2008. гпдини Влада Републике Српске дпзнашила је Фпнду 80.000.000 КМ
недпстајућих средстава за исплату ппвећаних лишних примаоа заппслених у пбласти
здравства у складу са Кплективним угпвпрпм. Фпнд је та средства дпзнашавап здравственим
устанпвама. Накнаднп је услиједила Одлуке Владе Републике Српске кпја је дпзнашена
средства дефинисала кап зајам Фпнду. Из наведених разлпга Фпнд је дпставип здравственим
устанпвама угпвпре п зајму ппд истим услпвима ппд кпјим је Влада Републике Српске дала
зајам Фпнду.
ЈЗУ "Дпм здравља" Градищка редпвнп врщи ппврат средстава пп пснпву наведенпг
Угпвпра п зајму кап и пп псталим кредитним задужеоима и другим задужеоима.
ЈЗУ "Дпм здравља" Градищка у перипду пд 1.1. дп 31.12.2019. гпдине пстварип је
негативан финансијски резултат пд 1.299.910 КМ.

9.3. УЛАГАОА У ИЗГРАДОУ НЕППКРЕТНПСТИ И НАБАВКА ПСТАЛИХ ПСНПВНИХ
СРЕДСТАВА
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У тпку 2019. гпдине изврщена су улагаоа у пбјекте и ппрему Дпма здравља Градищка
у изнпсу пд 143.636 КМ, и тп: набавка ппреме из властитих средстава у вриједнпсти 41.900
КМ (медицинска ппрема пд кпјих је најзнашајнија ставка набавка стпматплпщке мащине,
кпмпјутерска и канцеларијска ппрема, термпакумулаципни уређаји), крпз дпнације у ппреми
вриједнпсти 70.655 КМ (лабпратпријски анализатпр, инвалидска кплица) и санацију прпстпра
Центра за менталнп здравље пд стране щвајцарске владе у прганизацији Аспцијације XY,
вриједнпсти 31.081 КМ.

9.4. НАПЛАТА ППТРАЖИВАОА
У перипду пд 1.01. - 31.12.2019. гпдине наплаћенп је 5.573.846,80 КМ пптраживаоа
или 97,7%.
9.5. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЧЕТА У 2019. ГПДИНИ
У ппсматранпм перипду није билп субвенција из Бучета.
9.6. СЕРВИСИРАОЕ ДПСПЈЕЛИХ ПБАВЕЗА
ЈЗУ "Дпм здравља" Градищка у 2019. гпдини исплаћивап је плате и пстала лишна
примаоа заппсленима у складу са ппзитивним прпписима, уплате за дппринпсе на
примаоа заппслених и пбавезе према дпбављашима врщене су у складу са мјесешним
дпзнакама средстава пд стране Фпнда ЗО РС и финансијским мпгућнпстима устанпве.
Уреднп су плаћане пбавезе пп кредитним и другим задужеоима.
У 2019. гпдини ЈЗУ "Дпм здравља" Градищка имап је прпблем у кпнтинуиранпм
измириваоу пбавеза пп пснпву дппринпса на исплаћене плате заппслених те је пд стране
Ппреске управе Републике Српске пбрашунавата закпнска затезна камата и трпщкпви
ппступка принудне наплате, щтп је дпдатнп ппвећалп трпщкпве ппслпваоа. За неплаћени
изнпс пбавеза пп пснпву дппринпса ЈЗУ "Дпму здравља" Градищка је пдпбрен репрпграм
пд стране Министарства финансија Републике Српске. Обавезе су репрпграмиране на
перипд пд пет гпдина.
ЈЗУ "Дпм здравља" Градищка у 2019. гпдини без пбзира на финансијске пптещкпће
успип је у пптпунпсти пстварити свпју функију у пружаоу здравствене защтите а на
задпвпљствп нащих кприсника.

ДИРЕКТОР в.д.
_________________________
Др Весна Глувић-Челић

