
 
 

 

 
 
 
 

ПРОГРАМ РАДА И РАЗВОЈА 

 

ДОМА ЗДРАВЉА «НОВИ САД» ЗА 2015. ГОДИНУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Нови Сад, март 2015. 
 
  



2 Програм рада и развоја Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад за 2015. годину 

 

САДРЖАЈ 
 

 

 
 
1. ПЛАН ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ЗА 2015. ГОДИНУ.......................................................................... 4 
 
2. ПРЕВЕНТИВНИ РАД - СПРОВОЂЕЊЕ СКРИНИНГА .......................................................................... 7 
 
3. ПРАЋЕЊЕ ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ ........................................................................ 7 
 

 4. ПРОЦЕС АКРЕДИТАЦИЈЕ У 2015. ГОДИНИ ......................................................................................... 8 
 
 5. ПРАЋЕЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА НА ОСНОВУ КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ ....................................... 8 
 
 6. РЕГИСТРАЦИЈА ОСИГУРАНИКА .......................................................................................................... 8 
 
 7. СТРАТЕШКИ ПЛАН .................................................................................................................................. 8 
 
 8. ЉУДСКИ РЕСУРСИ ................................................................................................................................... 9 
 
 8.1 ПЛАН КАДРОВА ...................................................................................................................................... 9 
 
 8.2 ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У 2015. ГОДИНИ .................................................................................. 9 
 
 8.3 БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ .................................................................................................. 10 
 
 9. ВОЗНИ ПАРК ............................................................................................................................................. 11 
 
10. ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА 
   „НОВИ САД“ НОВИ САД ЗА 2015. ГОДИНУ ......................................................................................... 12 
 
11. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2015. ГОДИНУ .......................................................................................... 14 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

  



3 Програм рада и развоја Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад за 2015. годину 

 

На основу члана 136. став 1. тачка 4. Закона о здравственој заштити („Службени гласник 
Републике Србије„ бр. 107/05,72/09 - др.закона, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12) и члана 22. став 1. 
тачка 4. Статута Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад, Управни одбор Дома здравља "Нови Сад" 
Нови Сад на ______ седници од __.__.2015. године доноси  
 

ПРОГРАМ РАДА И РАЗВОЈА 

ДОМА ЗДРАВЉА «НОВИ САД» ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
 Дом здравља "Нови Сад" Нови Сад као једна од највећих установа на примарном нивоу 
здравствене заштите у Републици Србији, добро организована и опремљена, у 2015. години 
планира да пружи на ефикасан, рационалан и квалитетан начин услуге грађанима на територији 
Града Новог Сада и општине Сремски Карловци (354.808 становника) у 31 објекту којима 
располаже кроз службе по којима је организована и то: 
 

1.  Службе здравствене заштите деце 
2.  Службе здравствене заштите жена 
3.  Службе опште медицине 
4.  Службе здравствене заштите радника 
5.  Службе кућног лечења и неге 
6.  Службе патронаже 
7.  Службе лабораторијске дијагностике 
8.  Службе за специјалистичко-консултативну делатност 
9.  Службе стоматолошке здравствене заштите 

 

 Институт за јавно здравље Војводине (Одељење за примарну здравствену заштиту 
Центра за анализу, планирање и организацију здравствене заштите) је дао позитивну оцену на 
План рада Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад за 2015. годину, сачињен према упутству за 
израду планова рада здравствених установа финансираних средствима РФЗО-а у 2015. години, 
Института за јавно здравље Србије „Др. Милан Јовановић Батут“. 
 

План рада Дома здравља „Нови Сад“ је такође добио и позитивну оцену Одељења за 
уговарање здравствене заштите, Филијале РФЗО-а за Јужнобачки округ Нови Сад, о 
усаглашености Плана рада за 2015. годину са укупном накнадом утврђеној здравственој 
установи. 
 

 У 2015. години, Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад планира реализацију инвестиционих 
активности (Програм инвестиционих активости и текућег одржавања Дома здравља „Нови Сад“ 
Нови Сад за 2015. годину) и пројеката у оквиру планираних и расположивих средстава Буџета 
Града Новог Сада.  
  

 Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад такође планира и обуку из Прве помоћи полазника 
ауто-школа у граду, на основу издатог Решења Министарства здравља број 530-53-00373/2013-
07 од 13.11.2013. године, као и обуку ученика Саобраћајне школе „Пинки“ из Новог Сада.  
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1. ПЛАН ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА  

ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
Дом здравља „Нови Сад” Нови Сад жели постићи циљ да се планиране услуге и 

активности, кроз дефинисану организацију и начин спровођења, пружају на ефикасан, 
рационалан и квалитетан начин у сврху задовољења потреба корисника - становништва града 
Новог Сада и општине Сремски Карловци (354.808 становника).  

 
Крајњи циљ свих предузетих активности у здравственом систему, па тако и у планирању 

здравствених услуга (превентивних, куративних, дијагностичких, терапијских и 
рехабилитационих  здравствених услуга према Правилнику о Номенклатури здравствених 
услуга на примарном нивоу здравствене заштите „Сл.гласник РС“ бр.17/2013) је унапређење 
здравља становништва, спречавање појава болести, благовремено лечење оболелих и 
рехабилитација.  

У планирању је испоштована законска и стручно-медицинска основа за израду планова 
рада здравствених установа који се финансирају средствима РФЗО-а у 2015. години.  
 
 Превентивне активности планиране су у складу са садржином и обимом превентивних 
мера у области примарне здравствене заштите. Куративне услуге су планиране са препорученим 
одступањима у односу на фактурисану реализацију за период 01.07.2013. - 30.06.2014. године.  
 
 

Табеларни приказ планираних услуга здравствене заштите по службама и одељењима 

Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад за 2015. годину 
 

Ред. 

бр. 
УСЛУГЕ 

План за 

2015. 

годину 

1. Служба здравствене заштите деце 501.426 

1.1. Предшколски узраст 262.941 
 -*превентивни прегледи 56.721 
 -куративне услуге 190.624 
 -дијагностичко терапијске услуге 15.596 

1.2. Школски узраст 198.472 
 -*превентивни прегледи 41.843 
 -куративне услуге 148.719 
 -дијагностичко терапијске услуге 7.910 

1.3. Развојно саветовалиште 27.608 
 -услуге психолога 3.479 
 -*услуге дефектолога 8.635 
 -здравствено васпитање 15.494 

1.4. Саветовалиште за младе 12.405 
 -индивидуални здравствено васпитни рад 5.559 
 -групни здравствено васпитни рад 6.846 

2. Служба здравствене заштите жена 190.960 

 -*превентивне услуге 73.115 
 -куративне услуге 41.533 
 -дијагностичко терапијске услуге 76.312 
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3. Служба опште медицине 1.067.774 

 -превентивни прегледи 30.217 
 -куративне услуге 858.864 
 -дијагностичко терапијске услуге 176.040 

3.1. Центар за превентивне здравствене услуге одраслих 2.653 
 -индивидуални здравствено васпитни рад 1.357 
 -групни здравствено васпитни рад 1.296 

4. Служба здравствене заштите радника 236.513 

 -превентивни прегледи 9.508 
 -куративне услуге 201.096 
 -дијагностичко терапијске услуге 25.909 

5. Служба кућног лечења и неге 180.248 

 -*прегледи лекара 29.318 
 -*дијагностичко терапијске услуге 150.930 

6. Служба патронаже 58.614 

 -посете новорођенчету и породиљи 20.690 
 -посете породици 37.924 

7. Служба лабораторијске дијагностике 1.385.663 

 -опште хематолошке анализе у крви 240.448 
 -хематолошке анализе коагулације у крви/ плазми 45.735 
 -биохемијске анализе у крви 4.163 
 -биохемијске анализе у серуму 969.925 
 -биохемијске анализе у урину 121.376 
 -биохемијске анализе у фецесу 4.016 

8. 
Служба за специјалистичко-консултативну 

делатност 809.039 

8.1. *Одељење РТГ дијагностике 53.871 
 -услуге рендгена 39.066 
 -услуге ултразвука 14.805 

8.2. Одељење за интерне болести 98.724 
 -прегледи лекара 47.608 
 -дијагностичко терапијске услуге 51.116 
 Одсек за пулмологију 14.474 
 -прегледи лекара 9.039 
 -дијагностичко терапијске услуге 5.435 

8.3. *Одељење офталмологије 72.608 
 -прегледи лекара 40.338 
 -дијагностичко терапијске услуге 32.270 

8.4. Одељење за физикалну медицину и рехабилитацију 393.636 
 -прегледи лекара 37.422 
 -терапијске услуге 356.214 

8.5. Одељење спортске медицине 18.173 
 -прегледи лекара 18.173 

8.6. Одељење за болести уха, грла и носа 74.371 
 -прегледи лекара 38.133 
 -дијагностичко терапијске услуге 36.238 



6 Програм рада и развоја Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад за 2015. годину 

 

8.7 Одељење неуропсихијатрије 46.661 
 -прегледи лекара 35.738 
 -дијагностичко терапијске услуге 10.206 
 -рад социјалног радника 717 

8.8. Одељење дерматовенерологије 36.521 
 -прегледи лекара 28.389 
 -дијагностичко терапијске услуге 8.132 

9. Служба стоматолошке здравствене заштите 337.151 

 -превентивне услуге 119.922 
 -остале услуге 217.229 

УКУПНО: 4.767.388 

 
Напомене:  

Методологија планирања ИЗЈЗС „Др Милан Јовановић Батут“ за 2015. годину налаже да 
се План рада прави на бази реализованих електронских фактура за претходно поменути 
временски период. 
*Служба здравствене заштите деце/ предшколски и школски узраст – превентивни 

прегледи, услуге дефектолога у Развојном саветовалишту и Служба здравствене заштите 

жена - превентивни прегледи/услуге су планирани у већем обиму у односу на извршење јер 
методологија планирања налаже планирање обухвата одређених популационих групација 
превентивним прегледима (а не планирање на бази извршења претходно поменутих прегледа/ 
услуга; Методологија планирања - Упутство за израду планова рада здравствених установа 
финансираних средствима РФЗО-а у 2015. години, Института за јавно здравље Србије „Др 
Милан Јовановић Батут“).  
*Служба кућног лечења и неге - планирани број прегледа лекара и дијагностичко терапијских 
услуга је смањен у односу на извршење у 2014. години, из разлога преоптерећења лекара који 
раде у Служби. План је коригован у складу са мерама извршења и потребама становништва. У 
Служби је запослено 16 лекара, и према табели извршења њихов годишњи норматив за посете је 
16х1230=19.680. Због изражених потреба становништва за овом врстом услуга, План није 
смањен на нормиран број услуга (19.680), већ је нађен компромис између норме и извршења. 
Служба за специјалистичко-консултативну делатност: 
*Одељење РТГ дијагностике - План је сачињен на основу табеле мера извршења за РТГ и УЗ 
дијагностику. У Одељењу ради 7 радиолога и још су 3 радиолога додатно ангажована због 
обима посла. 5 радилога ради на РТГ дијагностици па је нормирани број пацијената 30.000 
(5х6.000=30.000) али је План већи за 9.066 због великог броја планираних мамографија (према 
методологији планирања ИЗЈЗ Србије потребно је обухватити 75% нових жена старости од 50 до 
69 година у једној години циклуса). Планирани број УЗ прегледа је мањи у односу на извршење 
у 2014. години јер је План прављен према табели мера извршења - На УЗ дијагностици ради 
преосталих 5 радиолога па је нормирани број пацијената 14.700 (5х2.940=14.700), али је план 
нешто већи – 14.805 УЗ прегледа.  
*Одељење офталмологије - План за 2015. годину је мањи од извршења у 2014. години из 
разлога што се у односу на тај период број запослених смањио за 4 извршиоца. Уместо 
нормираних (према броју становника) 12 офталмолога, у Одељењу је тренутно запослeно 6 
офталмолога са пуним радним временом и један офталмолог који ради два дана недељно. Према 
табели мера извршења годишњи норматив за број посета би био (за 6 запослених са пуним 
радним временом и за једног са два дана недељно) 6.300 х 6 + (6.300:5х2)=40.320. У складу са 
тим смо формирали и План за 2015. годину, такође адекватно смањујући и број дијагностичко 
терапијских услуга. 
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Графички приказ броја планираних услуга (4.767.388) према областима здравствене заштитe:
   

 
 
 
Здравствена заштита одраслих – Служба опште медицине, Служба здравствене заштите радника – област изабрани 

лекар, Служба кућног лечења и неге и Центар за превентивне здравствене услуге одраслих 
 
 

2. ПРЕВЕНТИВНИ РАД - СПРОВОЂЕЊЕ СКРИНИНГА  
 

Протеклих година Дом здравља „Нови Сад“ успешно је спроводио скрининге, што 
планира да настави и у 2015. години јер пружање здравствених услуга спровођења скрининга - 
раног откривања рака дебелог црева, грлића материце и дојке, чија је основна сврха смањивање 
морталитета и побољшање квалитета живота пацијента, наш је приоритетни циљ, заједно са 
укупним превентивним радом  у очувању и заштити здравља и живота грађана.  
 

 

3. ПРАЋЕЊЕ ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 
 

У 2015. години настављамо са праћењем показатеља квалитета рада у примарној 
здравственој заштити. Такође се израђује и интегрисани план унапређења квалитета рада. 
Задовољство корисника здравствених услуга и запослених у здравству биће праћено и 
евалуирано на основу анкете која се спроводи у децембру сваке године по методологији  
Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“. 
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4. ПРОЦЕС АКРЕДИТАЦИЈЕ У 2015. ГОДИНИ 
 

Дом здравља „Нови Сад“ добио је сертификат на седам година који обухвата период од 
јануара 2013. до јануара 2020. године. Добијање сертификата на седам година обавезује установу 
на даље чињење у смеру квалитетног и безбедног пружања услуга. Сва достигнућа у процесу 
акредитације неопходно је пратити, одржавати и унапређивати. У децембру 2015. године очекује 
нас трећа посета спољашњих оцењивача Агенције за акредитацију здравствених установа. 
 

 

5. ПРАЋЕЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА НА ОСНОВУ 

КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ 
 

Праћење и анализа објављених података Републичког фонда за здравствено осигурање у 
форми К и С табеле, које приказују рад лекара у здравственој заштити одраслих, деце, жена и у 
стоматолошкој здравственој заштити, редовно ће се пратити и у 2015. години у складу са 
дефинисаним критеријумима регистрације опредељених пацијената, рационалности, 
ефикасности  и превенције. 

 
 

6. РЕГИСТРАЦИЈА ОСИГУРАНИКА 

 
Економска  и социјална криза негативно утичу на регистрацију осигураника (смањује се 

и нестабилан је број осигураника РФЗО-а). Увођење новог начина финансирања домова здравља 
диктира неопходност активног праћења и унапређења регистрације осигураника код изабраних 
лекара. 
 

7. СТРАТЕШКИ ПЛАН 
 

За пету годину Стратешког плана за период од 2011. до 2015. године, утврђене су 
активности у складу са 6 општих циљева који обухватају: унапређење превентивних 
здравствених услуга и квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената, промоцију  
здравих стилова живота, сталну едукацију запослених и усвајање нових професионалних 
вештина, унапређење службе кућног лечења са палијативним збрињавањем као и пуну  
имплементацију информационих технологија.  

 
Током 2015. године, приступиће се изради Стратешког плана за период од 2016. до 2020. 

године. 
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8. ЉУДСКИ РЕСУРСИ  
 

8.1. ПЛАН КАДРОВА 
 

План запослених радника у Дому Здравља „Нови Сад“ Нови Сад за 2015. годину 

(у складу са изменом Кадровског плана број 112-01 01108/2013-02 од 05.09.2013. године) 
 

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 
Примарна 

здравствена 
заштита 

Стоматологија 
тржиште: 

 

УКУПНО 

 

1 2 3 4 

Лекари специјалисти 273 4 277 

Доктори медицине 167 10 177 

Фармацеути 7 - 7 

Медицинске сестре – техничари 
са вишом спремом 145 - 145 

Медицинске сестре – техничари 
са средњом спремом 590 18 608 

Здравствени сарадници са 
високом спремом 21 - 21 

Здравствени сарадници са 
вишом спремом 6 - 6 

Административни радници 60 - 60 

Технички радници 49 - 49 

Помоћни радници 117 - 117 

УКУПНО: 1.435 32 1.467 

 
 

8.2. ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У 2015. ГОДИНИ 

 
 За пету годину Стратешког плана за период од 2011. до 2015. године, планиран је даљи 
рад на реализацији циља сталне едукације запослених и усвајања нових професионалних 
вештина. Управни одбор је на 24. седници одржаној дана 14.11.2014. године усвојио План 
стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника Дома здравља „Нови 
Сад“ Нови Сад за 2015. годину. 
 
 Као и претходних година, у 2015. години се планира наставак стручног усавршавања 
здравствених радника, здравствених сарадника и осталих запослених Дома здравља „Нови Сад“ 
Нови Сад кроз интерне и екстерне едукације, семинаре, конгресе и симпозијуме. 
 
 У 2015. години је планирана специјализација за једног специјалисту физикалне медицине 
и рехабилитације, једног специјалисту педијатрије и једног специјалисту интерне медицине.  
 

Укупно планирана средства за образовање и стручно усавршавање запослених и 
котизације за семинаре у 2015. години износе 2.900.000,00 динара.  
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8.3. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

 
 

Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад спроводни редовне активности из области очувања 
безбедности и здравља на раду у свим објектима. У 2015. години се планира наставак провере 
безбедности и здравља на раду по Службама које нису обухваћене током провере 2014. године и 
то у: 

1.  Служби опште медицине 
2.  Служби здравствене заштите радника 
3.  Служби кућног лечења и неге 
4.  Служби патронаже 

 
 
У складу са Програмом мера донетим на основу Правилника о правима, обавезама и 

одговорностима из области безбедности и здравља на раду као и Правилима о заштити од 
пожара Дома здравља „Нови Сад“ за 2015. годину, у објектима Дома здравља „Нови Сад“ 
спроводиће се редовна годишња и периодична испитивања услова радне средине, прегледи и 
испитивања опреме за рад, контрола зрачења апарата, периодични преглед електричне и 
громобранске инсталације по објектима, сервис ватрогасних апарата и хидранске инсталације, 
сервис котларница, бутанских постаница и сигурносних вентила. Такође ће се обављати 
сервисирање и одржавање система за дојаву пожара, противпровалног и противпожарног 
система и система видео надзора.  

 
У 2015. години планирају се годишњи прегледи запослених који раде у зони јонизујућих 

зрачења као и свих запослених на радним местима са повећаним ризиком. Планира се и набавка 
радних униформи, заштитне одеће и обуће, заштитне опреме (рукавице, наочаре и маске). 

 

Као и сваке године, за 2015. годину се планирају обуке свих запослених из области 
безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите, као и редовна обука новозапослених 
приликом заснивања радног односа. У области заштите од пожара, вршиће се и периодичне 
обуке запослених радника. Планира се и одлазак на курсеве, семинаре и полагање стручног 
испита запослених на пословима безбедности и здравља на раду. 
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9. ВОЗНИ ПАРК 

 
Возни парк Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад чини 70 возила и то: 

 
Број 

возила: 
Врста возила: Година набавке: 

44 ŠKODA FABIA 2008/2009 
9 FIAT PANDA 1 /2013. и 8 /2014. 

10 KORAL IN 2007 
1 MERCEDES BENZ KOMBI 2010 
1 FIAT DOBLO CARGO за санитетско снадбевање 2014 
1 FIAT PUNTO CLASSIC 2011 
2 ZASTAVA SCALA 2006 
1 ZASTAVA RIVAL 2010 
1 RENO CARGO 2006 

 
 За свако возило води се евиденција о месечно пређеним километрима и 
утрошеном гориву о чему се извештавају начелници служби и директор здравствене 
установе. Евиденција о потрошњи горива води се на основу података о пређеним 
километрима из путних налога и података са кредитних картица за гориво за свако 
возило појединачно. 
 

Гориво ће се у 2015. години набављати од изабраног добављача по спроведеном 
отвореном поступку јавне набавке, након истека уговора по централизованој јавној 
набавци горива коју је за Дом здравља „Нови Сад“ спровео Републички фонд за 
здравствено осигурање. 

 
Сва возила су опремљена ГПС системом за праћење кретања возила чиме је 

унапређена контрола наменског коришћења возила, а све у циљу оптимизације пружања 
услуга здравствене заштите грађанима Града Новог Сада и општине Сремски Карловци. 
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10. ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И ТЕКУЋЕГ 

ОДРЖАВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА „НОВИ САД“ НОВИ САД  

ЗА 2015. ГОДИНУ  
(Службени лист Града Новог Сада, бр.7 од 26.2.2015. године и  

Решење о измени Програма инвестиционих активности и текућег одржавања  
Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад за 2015. годину  

брoj: 51-17/2015-II од 16.03.2015. године) 
 
Ред.
бр. 

ОПИС Количина Цена Вредност 

I КАПИТАЛНА УЛАГАЊА     41.300.000,00 

А МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА     18.300.000,00 

1 
Дигитални РТГ апарат за радиографију са 
преносивим флет панел детектором 

1 14.040.000,00 14.040.000,00 

2 
Систем за архивирање, складиштење и 
дистрибуцију медицинских слика (PACS) 

1 540.000,00 540.000,00 

3 Дијагностичке радне станице 3 678.000,00 2.034.000,00 

4 ЕКГ троканални 16 105.375,00 1.686.000,00 

Б РАЧУНАРСКА ОПРЕМА  1 3.000.000,00 

1 Рачунар 1 40.000,00 40.000,00 

2 Сервер 1 1 1.540.000,00 1.540.000,00 

3 Сервер 2 1 1.400.000,00 1.400.000,00 

4 Активна мрежна опрема – рутер 1 20.000,00 20.000,00 

В 

КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ 

ОБЈЕКАТА  
     20.000.000,00 

1 
Адаптација објекта - Објекат Васе 
Стајића 

1 20.000.000,00 20.000.000,00 

II 

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА 

И ОПРЕМЕ 
  

   2.000.000,00 

1 МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ     2.000.000,00 
СВЕГА  ( I + II ) 43.300.000,00 

                                                       
  

За плански период 2015. године, Дом здравља "Нови Сад" Нови Сад утврдио је 
приоритете инвестиционих активности и текућег одржавања: 
 
 А. МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА 

 

Тражена медицинска опрема базира се на Правилнику о ближим условима за обављање 
здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе, 
односно листи опреме за обављање здравствене делатности („Сл. гласник РС“ бр. 43/06, 112/09, 
50/10, 79/11, 10/2012-др. Правилник, 119/2012-др. Правилник и 22/2013), у циљу испуњења 
услова за обављање делатности у здравственим објектима Дома здравља „Нови Сад“. 
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Набавком дигиталног РТГ апарата за радиографију са преносивим флет панел детектором 
смањиће се трошкови материјала и одржавања опреме (ЦД уместо касета и РТГ филмова) што 
ће у кратком року резултирати значајним уштедама у времену и новцу, као и остварењем 
позитивних дугорочних ефеката.  
 Набавком нових система (PACS) као и дијагностичких радних станица, унапредио би се 
рад радиолошке дијагностике, смањио би се период заказивања прегледа, смањили би се 
трошкови набавке РТГ филмова, и обезбедило би се квалитетно пружање услуга РТГ 
дијагностике грађанима. 

Набавком нових ЕКГ апарата, унапредиће се рад здравствених служби, смањити период 
заказивања прегледа и испоштовати Правилник којим се прецизира листа опреме неопходне за 
обављање здравствене делатности односно квалитетно пружање услуга грађанима. 

 
Набавка наведене опреме обезбеђује да се савременим дијагностичким и терапијским 

процедурама пружи висококвалитетна здравствена услуга корисницима здравствене заштите 
Града Новог Сада на што ефикаснији и рационалнији начин, како би се пацијенти мање 
упућивали на даљу дијагностику у установе терцијарног нивоа. 
 

Б. РАЧУНАРСКА ОПРЕМА 

 

Набавком нових сервера и рачунара омогућава се бржи, поузданији и стабилнији рад свим 
корисницима здравственог информационог система (електронски картон). Такође треба имати 
на уму и законску обавезу чувања медицинских података које ће набавком новог сервера 
свакако постати поузданије и сигурније, као и обезбеђивање услова за рад радиолошког 
информационог система који ће омогућити савремен радиолошки дијагностички процес без 
филма и папира. С обзиром на законску обавезу чувања медицинских података, набавком овог 
сервера омогућава се поуздано дугорочно похрањивање радиолошких снимака. Набавка активне 
мрежне опреме омогућава сигурнији рад постојећег информационог система у Дому здравља 
„НовиСад“.  

В. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА 

 

Адаптација објекта у улици Васе Стајића број 5 планирана је на основу Решења 
Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију – сектора за 
санитарни надзор и јавно здравље број 129-53-03889-0/2014-04 и Закључка број 129-53-
3889/2014.  
 

 ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 

 

 Молерско фарбарски радови обезбедиће побољшање хигијенских услова у здравственим 
објектима Дома здравља „Нови Сад“ који до сада нису обухваћени наведеним текућим 
одржавањем. На тај начин се побољшавају услови рада запослених и пружања услуга 
корисницима здравствене заштите. 
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11. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
 

Укупни приходи и примања, односно расходи и издаци за 2015. годину у Дому здравља 
„Нови Сад“ Нови Сад су планирани у износу од 1.666.473.000,00 динара. 

 
Финансијски план за 2015. годину је урађен на основу: 
 

1. Уговора о финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог 
осигурања за 2015. годину број 7/19 од 28.1.2015. године. 

2. Планираних средстава Буџета Града Новог Сада за инвестиционе активности и 
текуће одржавање за 2015. годину у износу од 43.300.000,00 динара (Службени 
лист Града Новог Сада бр. 7 од 26.2.2015. године) 

3. Планираних сопствених прихода и примања у износу од 100.650.000,00 динара. 
4. Расположивих средстава на рачунима на дан 01.01.2015. године у износу од 

12.981.000,00 динара. 
 

 Из сопствених средстава и средстава амортизације планирана су улагања у основна 
средства у износу од 8.660.000,00 динара, и то: 
 

Позиција 

трошка 
Опис 

Износ 

(са ПДВ-ом) 

511 394 Капитално одржавање гасних инсталација 1.880.000,00 
511 411 Пројектно планирање 400.000,00 
511 441 Стручни надзор над извођењем радова 400.000,00 
512 211 Намештај 480.000,00 
512 212 Уградна опрема - клима уређаји 360.000,00 
512 221 Рачунарска опрема 600.000,00 
512 241 Електронска опрема 480.000,00 
512 251 Опрема за домаћинство 400.000,00 
512 511 Медицинска опрема 480.000,00 
512 811 Опрема за јавну безбедност 2.700.000,00 
513 111 Остала опрема 480.000,00 

8.660.000,00 
 
  На основу Финансијског плана (План прихода и примања и рaсхода и издатaкa) за 2015. 

годину, састављен је План јавних набавки за 2015. годину и достављен Управи за јавне набавке 
и Државној ревизорској институцији. 

 
 План прихода и примања и расхода и издатака за 2015. годину усклађен је са 
Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем у 
здравственим установама и саставни део је Програма рада и развоја Дома здравља "Нови Сад" за 
2015. годину. 
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ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РAСХОДА И ИЗДАТAКA  

ЗА  2015. ГОДИНУ 
 

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 2015. година 

Приход од матичног завода 1.459.828 
Приход од партиципације 53.487 
Приход оств.од вршења услуга на тржишту 91.877 
Остали приходи 5.000 
Приход од Града за набавку ОС и тек.одрж. 43.300 
Приход од пројекатa -  
Средства на жиро-рачуну  12.981 
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 1.666.473 
 
 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ УКУПНО 

411+412 Бруто зараде радника 1.220.030 

413+415 Превоз са посла и на посао 48.963 

413 142  Новогодишњи пакетићи за децу 1.200 

414         Социјална давања запосленима 13.000 

414 211 Расходи за образовање деце запосл. 200 
414 311 Отпремнина приликом одл. у пенз. 12.000 
414 314 Помоћ у случ. смрти запосл. 400 
414 411 Помоћ мед. леч. запослених 400 
416        Награде запосленима и остали пос.рас. 16.500 

416 111 Јубиларне награде 16.500 
421        Стални трошкови 107.016 

421 100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 2.400 
421 211 Услуге за електричну енергију  21.000 
421 221 Природни гас 14.000 
421 225 Централно грејање 24.633 
421 311 Услуге водовода и канализације 7.500 
421 321 Дератизација 480 
421 322 Димничарске услуге 480 
421 324 Одвоз отпада -  ЧИСТОЋА  6.800 
421 325 Услуге чишћења објекта 10.743 
421 411 Телефон,телекс и телефакс 9.300 
421 412 Интернет и слично  480 
421 414 Услуге мобилног телефона 1.100 
421 420 Поштанске услуге 600 
421 511 Осигурање зграда 600 
421 512 Осигурање возила (каско) 1.800 
421 513 Осигурање опреме 2.700 
421 521 Осигурање запосл. у  случ. несреће 1.200 
421 523 Осиг.од одгов.према трећим лицима 400 
421619 Закуп осталог простора 300 
421 620 Закуп опреме 100 
421 919 Остали трошкови 400 
422        Трошкови путовања 1.900 

422 111 Трошкови дневница на сл. путу 200 
422 121 Трошкови прев. на сл. путу у земљи 400 
422 131 Трошкови смештаја на служ. путу 500 
422 199 Остали трошкови за посл.пут.у земљи 100 
422 211 Трошкови дневница на сл. Путу у иностранству 200 
422 221 Трошкови превоза за сл.пут у иност. 100 
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422 231 Трошкови смештаја на сл.путу у иност.  100 
422 299 Остали трошкови за посл.пут у инос. 200 
422 911 Трошкови селидбе и превоза 100 
423        Услуге по уговору 26.100 

423 211 Услуге за израду софтвера 480 
423 212 Услуге за одржавање софтвера 2.000 
423 221 Одржавање рачунара (пуњења тонера) 7.000 
423 291 Остале комјут.услуге 200 
423 311 Услуге образ. и усаврш. запосл. 2.500 
423 320 Котизација за стручна саветовања 400 
423 413 Услуге штампања публикација 480 
423 421 Услуге информисања јавности огласи 150 
423 432 Објављивање тендера и информатив. 400 
423 449 Остале медијске услуге 400 
423 521 Правно заступ. пред дом. судовима 400 
423 531 Услуге вештачења 100 
423 539 Остале правне услуге 300 
423 591 Накнада чл.управних и надзорних одбора 2.300 
423 599 Остале стручне услуге 480 
423 611 Прање веша 7.400 
423 711 Репрезентација 480 
423 712 Поклони 150 
423 911 Остале опште услуге 480 
424        Специјализоване услуге 2.770 

424 311 Здравст. заш. по уговору плану БЛД 480 
424 331 Услуге јавног здравства-анализе 480 
424 351 Остале медицинске услуге 480 
424 611 Услуге очувања животне средине 800 
424 631 Геодетске услуге 50 
424 911 Остале специјализоване услуге 480 
425        Текуће поправке и одржавање 24.800 

425 111 Зидарски радови 480 
425 112 Столарски радови 480 
425 113 Молерски радови 2.400 
425 114 Радови на крову 480 
425 115 Радови на водоводу и канализацији 1.300 
425 116 Централно грејање 700 
425 117 Електричне инсталације 1.500 
425 119 Текуће поправке и одрж.објеката 480 
425 191 Текуће поправке и одржавање осталих објеката 480 
425 211 Механичке поправке 3.500 
425 219 Остале поправке и одрж.опреме 480 
425 221 Поправке и одрж.намештаја 1.500 
425 222 Одржавање рачунарске опреме 480 
425 223 Одржавање опреме за комуникацију 100 
425 224 Електронска и фотографска опрема 480 
425 225 Одржавање опреме за домаћинство 400 
425 227 Уградна опрема  климе – одржавање 600 
425 251 Текуће поправке и одрж. мед. опреме+РТГ 4.500 
425 252 Текуће попр. и одржавање лабораторијске опреме 2.000 
425 253 Текуће попр. и одрж. мер. и кон. инструмената 480 
425 281 Текуће попр. и одрж. опр. за јав.безбед. 480 
425 291 Текуће попр. и одрж. произ. мот. опреме 1.500 
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426        Материјал 149.034 

426 111 Канцеларијски материјал 8.000 
426 121 Расх. за рад.униформе - одећа и обућа 2.000 
426 124 ХТЗ опрема  480 
426 131 Цвеће и зеленило 30 
426 191 Остали административни материјал 200 
426 311 Стручна литер. за редовне потребе запосл. 400 
426 411 Бензин и дизел гориво 9.000 
426 491 Остали мате. за превозна сред. (гас) 1.200 
426 591 Материјал за очување живо. сред. 300 
426 711 Материјали за мед. тестове  32.102 
426 721 Материјал за лабораторијске тестове 36.000 
426 751  Ампулирани лекови 35.362 
426 791 Стоматолошки материјал 14.000 
426 811 Хемијска средства  за чишћење 3.200 
426 812 Инвентар за одржавање хигијене 2.000 
426 911 Потрошни материјал 480 
426 912 Резервни делови 2.000 
426 913 Алат и инвентар 1.800 
426 919 Остали материјал за посебне намене 480 
444 211 Казне за кашњење 300 

482         Порези, обавезне таксе  2.900 

482 100 Регистрација возила 1.500 
482 191 Остали порези 100 
482 200  Таксе (републичке, градске, судске) 1.300 
483         Новчане казне по решењу судова 2.000 

УКУПНИ РАСХОДИ - КЛАСА  4 1.616.513 

511 322 Капитално одржавање објеката 20.000 
511 394 Капитално одржавање гасних инсталација 1.880 
511 411 Пројектно планирање 400 
511 441 Стручни надзор над извођењем радова 400 
512 211 Намештај  480 
512 212 Уградна опрема - клима уређаји  360 
512 221 Рачунарска опрема 3.600 
512 241 Електронска опрема 480 
512 251 Опрема за домаћинство 400 
512 511 Медицинска опрема 18.780 
512 811 Опрема за јавну безбедност 2.700 
513 111 Остала опрема 480 

ИЗДАЦИ. ЗА НАБ. ОСН.СРЕД.- КЛ. 5 49.960 

II  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  КЛ.4+5 1.666.473 

 
 Овај програм се доставља Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности. 
 
 
                                   
             ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 
                                                 
           _____________________________
                    
         Др Борко Милановић 

 


