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1. УВОД 
 
 

У општинама Нови Сад, Петроварадин и Сремски Карловци живи 366.948 становника 
(према процени Републичког завода за статистику за 2018. годину) за чију примарну 
здравствену заштиту је надлежан Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад. Службе Дома здравља у 
оквиру својих делатности пружају превентивне, куративне, дијагностичке, терапијске и 
рехабилитационе здравствене услуге.  

 
Дом здравља „Нови Сад” Нови Сад је у 2020. години пружио 5.440.207 здравствених 

услуга, што значи да је сваком грађанину Града Новог Сада и општине Сремски Карловци у 
просеку пружено 15 услуга. 

 
У току 2020. године у ковид амбулантама Дома здравља „Нови Сад“ прегледано је 

укупно 44.815 пацијената са сумњом на COVID-19 инфекцију. Остварено је укупно 280.332 
здравствене услуге, од тога: 68.362 прегледа лекара, 131.060 лабораторијских услуга, 22.686 
РТГ услуга и 58.224 остале услуге. У просеку је пружено око шест услуга по пацијенту. 

 
У децембру 2020. године је спроведено истраживање задовољства корисника према 

методологији Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ на узорку од 786 
пацијената. Корисници здравствених услуга су нас оценили оценом 4,5 што одговара описној 
оцени – веома задовољан. Укупан број задовољних пруженом здравственом заштитом је 
90,2%, што је изврстан резултат. 

 
Дом здравља „Нови Сад” Нови Сад је стекао нови акредитацијски статус, трећи у низу, 

са још већим процентом највиших оцена - 99,75%, за период 2021–2028. године. 
 

*** 
 
 Дом здравља „Нови Сад” Нови Сад је пословну 2020. годину окончао са позитивним 
финансијским резултатом – суфицитом од 6.478.424,05 динара. 
 
 Из средстава Буџета Града Новог Сада у 2020. години обезбеђено је 15.152.415,20 
динара, и то:  

- у Програм Спровођење мера којима се стварају услови за бољу доступност и 
приступачност у коришћењу здравствене заштите (6.633.600,00 динара),  

- пројектне активности из области превенције злоупотреба дрога, пронаталитетне 
популационе политике и јавног здравља (3.910.844,00 динара),  

- за набавку медицинских производа од текстилног материјала и санитетског заштитног 
материјала за рад здравствених радника за време COVID-19 епидемије на основу 
Споразума о пружању финансијског доприноса бр. SAMRS/2020/FP/01/SRB који су 
закључили градоначелник Града Новог Сада и амбасадор Републике Словачке у име 
агенције за међународну развојну сарадњу (2.957.971,20 динара) и  

- на основу Закључка већа Града Новог Сада број 51-45/2020-II од 22. 12. 2020. године, 
поводом разматрања Извештаја о измирењу обавеза Дома здравља „Нови Сад“ по 
извршеним судским одлукама (1.650.000,00 динара).  
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Из средстава АП Војводине обезбеђено је 5.979.269,00 динара од чега:  

- у оквиру Програма Развој инфраструктуре здравствених установа (3.429.502,00 динара), 
- за услуге сакупљања, транспорта, складиштења и третмана инфективног медицинског 

отпада на основу Уговора између Аутономне Покрајине Војводине – Покрајинског 
секретаријата за здравство Нови Сад и Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад бр. 138-401-
4943/2020 од 14. 12. 2020. године (2.431.386,00 динара) и 

- у оквиру Посебног програма јавног здравља за територију Аутономне Покрајине 
Војводине за 2020. годину (118.381,00 динара). 
 

Из средстава Републике Србије: 
 

Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области 
образовања, здравства и социјалне заштите Владе Републике Србије, почетком 2020. године 
започета је реконструкција, адаптација и санација објекта Дома здравља „Нови Сад“ на 
Булевару цара Лазара број 77 у Новом Саду. Уговором о правима и обавезама Канцеларије за 
управљање јавним улагањима Града Новог Сада и Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад у 
реализацији пројекта реконструкције, санације и адаптације објекта у јавној својини Града 
Новог Сада, на Булевару цара Лазара 77 у Новом Саду, који користи Дом здравља „Нови Сад“ 
Нови Сад, број: 50-1/2019-105-2II од 10. 9. 2019. године, Канцеларија за управљање јавним 
улагањима реализовала је путем преноса средстава на рачун Дома здравља 66.968.585,73 динара 
на име ПДВ-а, као и износ од 334.842.928,64 динара за извођење радова на рачун извођача 
радова. 
 

*** 
 

Tоком 2020. године Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад је забележио 2232 наступа, од 
тога у штампаним медијима 288, у електронским медијима 589, на интернету 1355 и новинским 
агенцијама 45 наступа. Проценат позитивних прилога био је 83,51%  

 
 

 
 

График 1. Тоналитет прилога у 2020. години 
 
 

Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад је активно присутан на друштвеним мрежама 
Facebook, Instagram и Twitter. На овим профилама су свакодневно објављене активности служби. 
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2. ИЗВРШЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА У 2020. ГОДИНИ 
 
 

Дом здравља „Нови Сад” Нови Сад је у 2020. години пружио 5.440.207 здравствених 
услуга, што значи да је сваком грађанину Града Новог Сада и општине Сремски Карловци у 
просеку пружено 15 услуга. 

 
Центар за анализу, планирање и организацију здравствене заштите, Одсек за планирање 

здравствених услуга и организацију здравствене заштите Института за јавно здравље Војводине 
дао је позитивно мишљење о извршењу плана рада за период I-XII 2020. године Дома здравља 
„Нови Сад“ из Новог Сада на основу урађене анализе извршења Плана рада за 2020. годину. 
 

Оцена Извршења Плана рада за 2020. годину  од стране Филијале за Јужнобачки 
округ РФЗО (број: 54-37/20,21-16-169 од 17. 2. 2021.): 

На извршење Плана рада за 2020. годину Дома здравља „Нови Сад“ Институт за јавно 
здравље Војводине је дао мишљење, број: 06-44/27-1 од 10. 2. 2021. године, у којем се наводи да 
је достављени извештај о Извршењу плана рада за период I-XII 2020. Дома здравља „Нови Сад“ 
сачињен у складу са обавезама које има ова установа, као установа примарне здравствене 
заштите, и да садржи све податке о становништву, организационој структури, кадровској 
обезбеђености и здравственим услугама; да извештај садржи све неопходне елементе на основу 
којих се може пратити Извршење Плана рада и да је Извршење у складу са актуелном 
епидемиолошком ситуацијом услед пандемије вирусом SARS-CoV-2 током 2020. године. 

 
У општинама Нови Сад, Петроварадин и Сремски Карловци живи 366.948 становника 

(према процени Републичког завода за статистику за 2018. годину) за чију примарну 
здравствену заштиту је надлежан Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад. 

 
Превентивне, куративне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе здравствене 

услуге пружају се у оквиру делатности следећих Служби: 
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 

 
У оквиру здравствене заштите предшколске деце реализовано је укупно 50.554 

превентивне услуге лекара (99%), од тога: 20.050 превентивних прегледа новорођенчади и 
одојчади (84%), 12.511 превентивних прегледа деце од једне године до поласка у школу (80%), 
684 контролна прегледа деце (53%), 11.523 превентивна прегледа деце пре упућивања у 
установе за колективни боравак (1276%), 3.393 услуге спровођења вакцинације која није 
спроведена у оквиру систематских и контролних прегледа (64%) и 2.393 ултразвучна прегледа 
кукова (60%). Извршени број куративних услуга лекара износи 104.250 (63%), дијагностичко- 
терапијских услуга 6.579 (174%) и 10.181 здравствено-васпитна услуга (1143%).  

 

Развојно саветовалиште је реализовало 1.581 услугу психолога (39%), 1.253 услуге 
дефектолога/логопеда (55%), као и 4.163 здравствено-васпитнe услугe (41%). Према 
инструкцијама Министарства здравља и РФЗО-a у саветовалиштима не треба да раде стално 
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запослени педијатри, већ они треба да услуге које су раније пружали у саветовалиштима, сада 
пружају у свом свакодневном раду изабраних лекара, и зато нема реализације прегледа лекара 
у Развојном саветовалишту у 2020. години. 

 

У оквиру здравствене заштите деце школског узраста остварено је укупно 13.864 
превентивне услуге лекара (42%), од тога: 4.428 превентивних прегледа школске деце и 
омладине (22%), 525 контролних прегледа (32%), 4.985 превентивних прегледа деце пре 
упућивања у установе за колективни боравак (106%) и 3.926 услуга спровођења вакцинација 
које нису спроведене у оквиру систематских и контролних прегледа (58%). Остварени број 
куративних услуга лекара износи 112.285 (66%), дијагностичко-терапијских услуга 5.841 (89%) 
и 12.042 здравствено-васпитне услуге (1766%).  

Саветовалиште за младе је остварило 1.543 услуге индивидуалног (35%) и 4.922 услуге 
групног здравствено-васпитног рада (70%), као и 556 услуга психолога (279%). 

 

У Служби здравствене заштите жена, у оквиру превентивне здравствене заштите, 
реализовано је укупно 63.099 услуга (96%), од тога: 6.557 превентивних гинеколошких 
прегледа (61%), 5.067 скрининга ради раног откривање рака грлића материце (65%), 909 
превентивних прегледа у вези са планирањем породице (77%), 3.911 превентивних прегледа 
трудница (143%), 18.418 контролних прегледа трудица (101%), 977 превентивних прегледа 
породиља (81%), 4.901 ултразвучни преглед трудница (60%) и других превентивних услуга –  
5.627 услуга ексфолијативне цитологије ткива репродуктивних органа жене у вези са 
скринингом, 2.644 услуге обавештавања жена о налазу ПАП теста, 595 кратких посета лекару у 
вези саопштавања резултата скрининга дојке, 5.627 услуга позивања учесника на скрининг, 357 
услуга инспекције и палпаторног прегледа дојки, 3.756 циљаних прегледа трудница ради раног 
откривања ЕПХ гестозе и 3.753 циљана прегледа трудница ради раног откривања гестацијског 
дијабтетеса. У оквиру куративне здравствене заштите извршено је укупно 74.786 куративних 
услуга (93%), 36.990 дијагностичко-терапијских услуга (108%) и 34.157 услуга здравствено-
васпитног рада (146%).  

 

 У оквиру здравствене заштите одраслих (Служба опште медицине и Служба 
здравствене заштите радника/изабрани лекари) остварено је укупно 47.125 превентивних 
пегледа лекара (81%), од тога: 1.717 превентивних прегледа одраслих (19%), 9.088 скрининга 
за депресију (63%), 4.833 скрининга за дијабетес тип 2 (45%), 217 циљаних преглед пацијената 
са позитивним резултатом Упитника процене ризика за дијабетес тип 2 (68%), 1.216 скрининга 
за кардиоваскуларни ризик (59%), 1.663 скрининга за рак дебелог црева (85%), 26.091 услуга 
имунизације (131%), 1.655 циљаних прегледа стопала ради процене ризика за настанак 
компликација дијабетеса (77%) и 645 посета изабраном лекару у циљу превенције дијабетесне 
ретинопатије (75%). У оквиру куративне здравствене заштите пружено је укупно 1.217.761 
куративна услуга лекара (84%), 200.723 дијагностичко-терапијске услуге (91%) и 264.141 
здравствено-васпитна услуга (261%). 

 

Центар за превентивне здравствене услуге је реализовао: 877 услуга индивидуалног 
(47%), 119 услуга групног здравствено-васпитног рада (22%) и 415 дијагностичких услуга 
(23%). 

Служба кућнoг лечења и неге је остварила: 59.534 услуге лекара (105%), 268.685 
дијагностичко-терапијских услуга (86%) и 55.308 услуга здравствено-васпитног рада (108%). 

Служба патронаже је реализовала 18.446 посета новорођенчету и породиљи (97%), 
26.772 посете породици (72%) и 9.846 услуга здравствено-васпитног рада (173%).  

  У Служби лабораторијске дијагностике реализовано је укупно 1.505.866 лаборато-
ријских анализа (71%), од тога: 229.733 опште хематолошке анализе у  крви (75%), 66.794 
хематолошке анализе коагулације у крви, односно плазми (66%), 6.209 биохемијских анализа у 
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крви (71%), 1.102.290 биохемијских анализа у серуму (71%), 93.406 биохемијских анализа у 
урину (63%) и 7.434 биохемијске анализе у фецесу (85%). 

У Служби за специјалистичко-консултативну делатност извршење по одељењима је 
било следеће: 

Одељење РТГ дијагностике је у 2020. години реализовало укупно 31.702 РТГ услуге 
(106%) и 14.314 УЗ услуге (70%). 

Одељење за интерне болести је остварило 75.895 услуга лекара (79%), 25.419 
дијагностичко-терапијских услуга (53%) и 3.870 здравствено-васпитних услуга (45%).  

Одсек за пулмологију је остварио 6.803 услуге лекара (60%) и 1.777 дијагностичко- 
терапијских услуга (28%). 

Одељење офталмологије је реализовало 32.650 услуга лекара (66%) и 26.122 
дијагностичко-терапијске услуге (82%).  

Одељење за физикалну медицину и рехабилитацију је реализовало 25.225 услуга 
лекара (79%) и 205.174 терапијске услуге (45%).  

У оквиру Одељења спортске медицине остварено је 5.453 превентивна прегледа 
лекара (48%). 

Одељење за болести уха, грла и носа је реализовало 24.604 услуге лекара (56%) и 
19.231 дијагностичко-терапијску услугу (55%).  

Одељење неуропсихијатрије је остварило 23.093 услуге лекара (75%), 8.135 
дијагностичко-терапијских услуга (72%), 203 услуге социјалног радника (38%) и 4.284 услуге 
индивидуалног здравствено-васпитног рада.  

Одељење дерматовенерологије је реализовало 20.424 услуге лекара (66%) и 5.257 
дијагностичко-терапијских услуга (61%). 

Служба стоматолошке здравствене заштите је остварила 54.213 превентивних услуга 
(68%), 93.415 куративних услуга (57%) и 4.381 РТГ услугу (55%).  

 
Табела 1: Обим пружених услуга по службама и одељењима 

Ред. 
бр. 

УСЛУГЕ 
План рада 

за 2020. 
годину 

Фактурисано 
извршење   1.1-

31.12. 
2020. 

Индекс 
извршења 

1 2 3 4 5=(4/3)x100 
1. Служба здравствене заштите деце    

1.1. Предшколски узраст    
 -превентивне услуге 51023 50554 99% 
 -куративне услуге 164571 104250 63% 
 -дијагностичко-терапијске услуге 3790 6579 174% 
 -здравствено-васпитање 891 10181 1143% 

1.2. Школски узраст    
 -превентивне услуге 33381 13864 42% 
 -куративне услуге 170568 112285 66% 
 -дијагностичко-терапијске услуге 6551 5841 89% 
 -здравствено-васпитање 682 12042 1766% 

1.3. Развојно саветовалиште    
 -услуге психолога 4011 1581 39% 
 -услуге дефектолога  2287 1253 55% 
 -здравствено-васпитање 10268 4163 41% 



8 Годишњи извештај о раду и пословању Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад у 2020. години 

 
 

1.4. Саветовалиште за младе    
 -индивидуални здравствено-васпитни рад 4471 1543 35% 
 -групни здравствено-васпитни рад 7054 4922 70% 
 -рад психолога 199 556 279% 

2. Служба здравствене заштите жена    
 -превентивне услуге 65937 63099 96% 
 -куративне услуге 80851 74786 93% 
 -дијагностичко-терапијске услуге 34140 36990 108% 
 -здравствено васпитање 23452 34157 146% 

3. 

Здравствена заштита одраслих                 
(Служба опште медицине и Служба 
здравствене заштите радника/изабрани 
лекари) 

 

 

 
 -превентивне услуге 58439 47125 81% 
 -куративне услуге 1445697 1217761 84% 
 -дијагностичко-терапијске услуге 221040 200723 91% 
 -здравствено васпитање 101373 264141 261% 

3.1. 
Центар за превентивне здравствене 
услуге одраслих 

 
  

 -индивидуални здравствено-васпитни рад 1862 877 47% 
 -групни здравствено-васпитни рад 531 119 22% 
 -дијагностичке услуге 1781 415 23% 

4. Служба кућног лечења и неге    
 -услуге лекара 56491 59534 105% 
 -дијагностичко-терапијске услуге 313555 268685 86% 
 -здравствено васпитање 51318 55308 108% 

5. Служба патронаже    
 -посете новорођенчету и породиљи 18990 18446 97% 
 -посете породици 37195 26772 72% 
 -здравствено васпитање 5677 9846 173% 

6. Служба лабораторијске дијагностике    
 -опште хематолошке анализе у крви 307076 229733 75% 

 
-хематолошке анализе коагулације у 
крви/плазми 

101764 66794 66% 

 -биохемијске анализе у крви 8685 6209 71% 
 -биохемијске анализе у серуму 1544311 1102290 71% 
 -биохемијске анализе у урину 148000 93406 63% 
 -биохемијске анализе у фецесу 8758 7434 85% 

7. 
Служба за специјалистичко-
консултативну делатност 

 
  

7.1. Одељење РТГ дијагностике    
 -услуге рендгена 30000 31702 106% 
 -услуге ултразвука 20580 14314 70% 

7.2. Одељење за интерне болести    
 -услуге лекара 96209 75895 79% 
 -дијагностичко-терапијске услуге 47987 25419 53% 
 -здравствено васпитање 8650 3870 45% 
 Одсек за пулмологију    
 -услуге лекара 11316 6803 60% 
 -дијагностичко-терапијске услуге 6456 1777 28% 

7.3. Одељење офталмологије    



9 Годишњи извештај о раду и пословању Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад у 2020. години 

 
 

 -услуге лекара 49578 32650 66% 
 -дијагностичко-терапијске услуге 31890 26122 82% 

7.4. 
Одељење за физикалну медицину и 
рехабилитацију 

 
  

 прегледи лекара 31814 25225 79% 
 терапијске услуге 456578 205174 45% 

7.5. Одељење спортске медицине    
 прегледи лекара 11352 5453 48% 

7.6. Одељење за болести уха, грла и носа    
 -услуге лекара 44203 24604 56% 
 -дијагностичко-терапијске услуге 34825 19231 55% 

7.7 Одељење неуропсихијатрије    
 -услуге лекара 30852 23093 75% 
 -дијагностичко-терапијске услуге 11237 8135 72% 
 -рад социјалног радника 534 203 38% 
 -индивидуални здравствено-васпитни рад  4284  

7.8. Одељење дерматовенерологије    
 -услуге лекара 30764 20424 66% 
 -дијагностичко терапијске услуге 8648 5257 61% 

8. 
Служба стоматолошке здравствене 
заштите 

 
  

 -превентивне услуге 79799 54213 68% 
 -куративне услуге 163398 93415 57% 
 -РТГ услуге 8034 4381 55% 

 
Напомене уз табелу: 
Служба здравствене заштите деце 
Дијагностичко-терапијске услуге код деце предшколског узраста су реализоване у већем обиму због 
већег броја фактурисаних услуга медикација (вакцина).  
Саветовалиште за младе 
Од почетка 2020. године психолози су укључени у тестирања ученика основних и средњих школа за 
професионалну оријентацију па је реализован већи обим рада психолога у односу на планирани. 
Већи број услуга индивидуалног здравствено васпитног рада у оквиру Службе здравствене заштите 
деце, жена, одраслих, кућног лечења и неге, патронаже и Одељења неуропсихијатрије је остварен 
због давања савета пацијентима путем телефона. Услед епидемиолошке ситуације, пацијенти су мање 
долазиле у амбуланте, савете и консултације су добијали путем телефона и е-поште.   
 
 

У току 2020. године у ковид амбулантама Дома здравља „Нови Сад“ прегледано је 
укупно 44.815 пацијената са сумњом на COVID-19 инфекцију. Остварено је укупно 280.332 
здравствене услуге, од тога: 68.362 прегледа лекара, 131.060 лабораторијских услуга, 22.686 РТГ 
услуга и 58.224 остале услуге. У просеку је пружено око шест услуга по пацијенту. 

 
Табела 2: Рад у ковид амбулантама 
Лекарски прегледи у ковид амбулантама 68.362 
Лабораторијске услуге (узорковања и тестирања) 131.060 
РТГ услуге 22.686 
Остале услуге  58.224 
УСЛУГА УКУПНО 280.332 
Укупан број лица прегледан у КОВИД АМБУЛАНТИ 44.815 
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 У 2020. години у свим службама Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад остварено је 
укупно 5.440.207 здравствених услуга. Укупан број пружених услуга, осим табеларно 
приказаних услуга по службама и одељењима, обухватио је и већи број лабораторијских услуга 
узорковања које нису анализе, мањи број дијагностичких услуга, интервенција и других 
здравствених услуга које нису обухваћене Батутовим планским табелама, а реализоване су и 
приказане испод планских табела. С обзиром на укупан број становника (366.948) сваком 
грађанину Новог Сада је у просеку пружено по 15 здравствених услуга (превентивних, 
куративних, дијагностичко-терапијских или здравствено-васпитних услуга). 
 
 

 
ЕПИДЕМИЈА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ  COVID-19  У 2020. 

 

 Захваљујући строгом придржавању противепидемијских мера, у прва три месеца 
епидемије (март, април, мај) нисмо имали ескалацију првог таласа, већ је он био пригушен.  
Болест још није била довољно позната и надолазећи летњи месеци су будили наду да епидемија, 
бар у том летњем периоду, неће бити значајно тешка. 
 
 Након епидемиолошки мирног маја и јуна, дочекали смо јул и други талас епидемије са 
највећим бројем прегледа од почетка епидемије. Упола мање посета респираторним 
амбулантама је било у августу, када је и епидемиолошка ситуација била далеко мирнија него у 
јулу, али опет знатно израженија него у почетним месецима епидемије (март, април, мај и јун). 
У септембру смо регистровали упола мање прегледа него у августу, али и тај је број вишеструко 
превазилазио број прегледа од марта до јуна.  
 

У октобру је кренуо нови, трећи талас епидемије, у новембру бележимо седмероструки 
пораст броја пацијената у односу на претходни месец, а у децембру је забележен рекордан број 
посета. Раст броја прегледа у респираторним амбулантама је увек био у корелацији са 
епидемиолошком ситуацијом у Граду Новом Саду (графикон 2). 
 

 
 
Графикон 2: Фреквенција посета у ковид амбулантама у 2020. години 
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Просечан дневни број посета пацијената респираторним амбулантама у марту је био 18, у 
априлу 24, у мају 13, а у јуну 35. Од јула се вишеструко повећава број посета пацијената па је 
тако просечан број посета у јулу био 334, у августу 147, у октобру, у којем је започео трећи 
талас, просечан број посета је био 88, а у новембру је тај број за седам пута већи – 607 посета, 
док је у децембру оборен рекорд са просечним бројем од 855 посета дневно. 

 

Табела 3: Посете у ковид амбулантама у 2020. години 

месец март април мај јун јул август септем. окт. новем. децемб. укупно 

број 
посета 

234 705 395 1047 10344 4553 2349 2725 18219 26495 67066 

% 0,35% 1,05% 0,59% 1,56% 15,42% 6,79% 3,50% 4,06% 27,17% 39,51% 100,00% 
просечан 
број 
посета 

18,00 23,50 12,74 34,90 333,68 146,87 78,30 87,90 607,30 854,68 263,31 

 

март
0,35%

април
1,05% мај

0,59% јун
1,56%

јул
15,42%

август
6,79%

септембар

октобар

децембар
39,51%

Графикон 2    
Процентуална учесталост броја прегледа по месецима 
у укупном броју прегледа од 19.3.2020. до 31.12.2020.
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ОРГАНИЗАЦИЈА КОВИД АМБУЛАНТИ 
 

Организација ковид амбуланти за време првог таласа епидемије 
 

У марту 2020. године повећањем броја заражених и броја контаката са оболелима, као и 
броја пацијената који су имали симптоме сличне болести COVID-19, први смо у Републици 
Србији на самом почетку првог таласа епидемије оформили четири респираторне амбуланте:  

 три у објекту Јован Јовановић Змај (за одрасле, за децу и за труднице),  
 једну у објекту на Новом насељу (за одрасле).  

Први талас епидемије је карактерисало незнање и страх наших суграђана у вези са епидемијом, 
па смо осим прегледа оболелих организовали и два контакт центра за телефонску здравствено-
информациону подршку:  

 обављено је 137.722 телефонска разговора са нашим суграђанима у вези са 
епидемијом,   

 1.485 телефонских разговора психолошке подршке. 

Од почетка епидемије ковид амбуланта „Ј. Ј. Змај“ је радила сваки дан – без прекида, а 
ковид амбуланта „Ново насеље“ је радила од почетка епидемије са прекидом у најповољнијем 
епидемиолошком периоду од 7. 5. до 26. 6. када је прешла у нон-ковид режим, а након тог 
периода је опет успостављена као ковид амбуланта.  
 
Организација ковид амбуланти за време другог таласа епидемије 
 

У другом таласу имали смо отворене респираторне амбуланте на четири локације:  
 Јован Јовановић Змај,  
 Ново насеље,  
 Ветерник,   
 Југ Богдан.  

Ковид амбуланте „Ветерник“ и „Југ Богдан“ успостављене су за рад одмах почетком јула, 
када се почела погоршавати епидемиолошка ситуација, како би биле што доступније оболелим 
грађанима, а тиме смо и релаксирали велики број прегледа у респираторним амбулантама на 
Новом насељу и Јован Јовановић Змај.  

С циљем што боље доступности нашим грађанима, у уторак 30. јуна смо отворили и 
респираторну амбуланту у Ветернику, а од четвртка, 2. јула је почела радити и респираторна 
амбуланта у нашем објекту Југ Богдан.  

Ради што боље и брже дијагностике, у свакој респираторној амбуланти радио је и лекар 
специјалиста интерне медицине. Ове две амбуланте су укинуте када је број посета пао на испод 
десет дневно („Ветерник“ је укинут 18. августа а „Југ Богдана“ 23. септембра). 

Кад је број пацијенатa током другог таласа почео да се смањује, укинули смо ноћно 
дежурство респираторне амбуланте Јован Јовановић Змај од 17. септембра, а поново је уведено 
ноћно дежурство 28. октобра кад је број пацијената почео да се повећава; респираторна 
амбуланта Ново насеље – од 28. августа није више радила ноћно дежурство. 
 
Организација ковид амбуланти за време трећег таласа епидемије 
 

Трећи талас епидемије започео је у метеоролошки најнеповољнијем делу године – 
јесени и зиме. У овом делу године такође је био очекујући већи број пацијената оболелих од 
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сезонских респираторних обољења уз већ готово целогодишњу перзистенцију обољења COVID-
19.  

Већ на почетку трећи талас епидемије био је карактерисан са највећим бројем посета 
нашим респираторним амбулантама од почетка епидемије и таква неповољна ситуација је 
тражила оптималније решење за прихват пацијената и најбољу могућу ефикасну организацију 
рада у респираторним амбулантама.  

Ради боље координације рада респираторних амбуланти, објекат на Новом насељу смо 4. 
новембра у целости прилагодили за рад са пацијентима који имају тегобе, које потражују 
преглед наших лекара у респираторним амбулантама.  

На овај начин је притисак на запослене у респираторним амбулантама био равномеран, а 
пацијентима је омогућено да не чекају на преглед изван установе него у пространој чекаоници, 
што је од великог значаја јер нам је долазило све лошије време са ниским температурама, 
кишом, снегом и другим неповољним метеоролошким појавама. Такође, у овако неповољној 
епидемиолошкој ситуацији није постојала могућност контакта нон-ковид и ковид пацијената јер 
је комплетан објекат био у ковид режиму. 

Корпус респираторних амбуланти су чиниле: 
 респираторне амбуланте за одрасло становништво, 
 респираторна амбуланта за децу, 
 респираторна амбуланта за труднице. 

Уз све то у рад респираторних амбуланти укључили смо и: 
 специјалисте пнеумофтизиологије,  
 специјалисте интерне медицине, 
 стоматолошку ординацију за ковид позитивне пацијенте, 
 амбуланту за хитне сличајеве, 
 амбуланте за прекид изолације. 

У објекту на Новом насељу нашим пацијентима је била пружена сва потребна палета 
дијагностичких поступака: 

 узорковања и анализе крви, 
 серолошка испитивања, 
 узимање назофарингеалног бриса за PCR тестирање, 
 узимање назофарингеалног бриса за брзо антигенско тестирање, 
 РТГ дијагностика. 

Пацијенте, који су до тада одлазили на прегледе у објекат на Новом насељу, усмерили 
смо према другим нашим амбулантама у објекту Јован Јовановић Змај, Вршачка, Руменачка, Југ 
Богдан, Булевар, као и према другим расположивим амбулантама. Оваква централизована 
концепција рада респираторних амбуланти показала се као најбољи начин за савладавање 
епидемиолошке ситуације уз максималну ефективност и ефикасност свих расположивих 
материјалних и нематеријалних ресурса са којима располажемо. 
 

Све службе су у складу са својом делатношћу радиле и са ковид пацијентима, а такође је 
требало збринути и све оне друге пацијенте чије здравствене потребе нису биле везане за ковид. 
И нездравствени радници, пружајући логистичку и административну подршку, допринели су 
нашој успешној борби против епидемије која још не јењава. 
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3. ПРОЦЕС АКРЕДИТАЦИЈЕ 
 
 

У 2020. години истекао нам је акредитацијски статус на седам године који смо стекли 
2012. године, те смо се у истој години спремали да стекнемо нови акредитацијски статус – трећи 
у низу.  Истичемо да смо акредитацијски поступак спровели у ванредним условима епидемије, 
реконструкције објекта на Лиману и ситуације да нам је један од три највећа објекта – Ново 
nасеље у ковид режиму. Успели смо да се акредитујемо са највишим оценама, захваљујући 
нашој пожртвованости да и у оваквој ситуацији задржимо највише могуће стандарде у пружању 
здравствених услуга нашим суграђанима. 

 
 Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад је већ више од једне деценије акредитован Дом 
здравља: 

- Први акредатицијски статус смо добили за период  2008 –2011. године 

- Други акредитацијски статус смо стекли за период 2012–2020. Сертификат на седам 
година (највиши акредитацијски стандард)  установа може добити уколико је остварено 
71% до 100% оцена 4 и 5. Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад је остварио 98,18% оцена 4 
и 5, а такође је испунио услов да ниједан критеријум који се односи на безбедност 
пацијената у процесу лечења није оцењен оценом мањом од 4.  

- За трећи акредитацијски статус смо се припремали у 2020. години када је у времену од 
27. до 29. децембра извршена посета спољашњих оцењивача Агенције за акредитацију. 
Поново смо поновили успех – добили смо сертификат на седам година, овог пута са још 
већим процентом највиших оцена - 99,75%, за период  2021–2028. године. 

 

 
 

 Овај успех још је једна потврда труда, као и успеха тог труда који је уложио Дом здравља 
„Нови Сад“ Нови Сад, не само да задржи висок ниво квалитета пружања здравствене заштите 
нашим суграђанима, него да га и унапређују  сваке године. Овај успех нам пуно значи јер долази 
као оцена спољашњег оцењивача који зна препознати и оценити квалитет. 
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Оцењивањем су били обухваћени следећи сетови стандарда и који су тиме акредитовани: 

Поглавља стандарда Ознаке 
Здравствена заштита одраслог становништва       ЗЗО 
Здравствена заштита жена ЗЗЖ 
Здравствена заштита деце и школске деце ЗЗД 
Специјалистичко-консултативна делатност СК 
Поливалентна патронажа ПП 
Физикална медицина и рехабилитација ФМР 
Стоматолошка здравствена заштита СЗЗ 
Зубна техника ЗТ 
Радиолошка дијагностика-Стоматологија РДС 
Операциона сала - Стоматологија ОСС 
Радиолошка дијагностика РД 
Лабораторијска дијагностика ЛАБ  
Животна средина ЖС 
Људски ресурси  ЉР  
Управљање информацијама УИ 
Руковођење  РУ 
Стандарди управљања СУ 

 

 
У свом завршном извештају екстерни оцењивачи су између осталог истакли: 

„Општи утисак после посете, прегледа документације и разговора са менаџментом, 
запосленима, пацијентима и представницима из локалне заједнице је да се у установи 
континуирано планира и ради у складу са акредитацијским стандардима. У стратешком плану су 
јасно дефинисани циљеви за наредни период и у складу су са мисијом и визијом Дома здравља 
„Нови Сад“. 

Рад се одвија по процедурама, води се рачуна о квалитету и безбедности како пацијената 
тако и запослених. Установа има потенцијал да се успешно прилагоди новонасталим 
околностима, што се показало у случају појаве пандемије COVID-19. 

Планирани циљеви су остварени утврђеном динамиком и унапређен је ниво квалитета 
рада у многим службама у протеклом периоду. 

Одговорна лица израђују и анализирају дневне извештаје о раду по локацијама, по броју 
прегледа и услуга, ванредних догађаја, размештаја и рационалног коришћења постојећег кадра. 
У установи се посебна пажња посвећује унутрашњој контроли рада служби уз јасно дефинисане 
периоде контроле, лица која исту спроводе и параметре који се прате, а све у циљу унапређења 
рада сваке службе.  

Кадар се редовно обнавља у складу са потребама и нормативом и исти се додатно 
едукује. Опрема се одржава и њен асортиман се плански допуњује у складу са потребама, а у 
циљу унапређења и иновације у раду. 

Дом здравља Нови сад у процесу акредитације има дугу традицију и један је од првих 
актера и лидера у овом процесу.“ 

У наредном периоду нас очекују редовне годишње контролне посете спољашњих 
оцењивача Агенције за акредитацију здравствених установа Србије јер је унапређење квалитета 
континуирани процес у који се свакодневно улаже. 
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4. ПРЕВЕНТИВНИ РАД И СПРОВОЂЕЊЕ СКРИНИНГА  
 

Због епидемије заразне боести COVID-19, у једном делу године су били обустављени 
скрининг прегледи,  а и број превентивних прегледа је смањен због епидемиолошке ситуције.  

У Дому здравља „Нови Сад“ Нови Сад у Служби опште медицине и Служби 
здравствене заштите радника се спроводе следећи скрининзи за оба пола одраслог 
становништва: дијебетес типа 2, депресију, кардиоваскуларни ризик и рак дебелог црева. Такође 
се као превентивне активности спроводе и превентивни прегледи одраслих као и вакцинација.  

У 2020. години извршено је 47.125 превентивних услуга. Овим услугама је у 2019. 
години било обухваћено 63.402 пацијената, што је био пораст за 41% у односу на 2018.  годину 
када је овим прегледима било обухваћено 44.964 пацијента. 

Због пандемије, интензиван је био индивидални здравствено-васпитни рад са циљем 
заштите становништва од заразе, па је тако пружено 264.141 ових врста услуга (готово три пута 
више него у 2019. години). 

 
Графикон 3: Скрининзи и превентивни прегледи за одрасло становништво у 2020. години 
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Превентивни прегледи одраслих

Скрининг/рано откривање депресије 

Скрининг/рано откривање дијебетеса типа 2

Скрининг/рано откривање 
кардиоваскуларног ризика  

Скрининг/рано откривање рака дебелог 
црева  

Спровођење имунизације/вакцинације 

 
 

У нашој установи специјализовани за интензивни превентивни рад и рано откривање и 
контролу поремећаја здравља већ деценијама се баве наша саветовалишта: Развојно 
саветовалиште, Саветовалиште за младе, Саветовалиште за дијабетес, Превентивни центар и 
Школа за труднице. Свакодневно наша саветовалишта у свом раду примењују вишедеценијско 
искуство и нова сазнања у раду са посебно осетљивим категоријама становништва (одојчад, 
мала деца, адолесценти, оболели од хроничних болести, труднице...). У 2020. години наша 
саветовалишта су пружила 26.227 услуга нашим суграђанима. 
 

У 2020. запослени из наших саветовалишта су били ангажовани у кол-центру за давање 
информација грађанима у вези са епидемијом и тиме су дали велики допринос у борби против 
епидемије. 
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   Графикон 4: Број пружених услуга у саветовалиштима Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад у 2020. 

 
 

У нашој Служби здравствене заштите деце, Служби здравствене заштите жена и Служби 
патронаже на годишњем нивоу се оствари готово потпуни обухват превентивним посетама за 
циљано становништво. Служба здравствене заштита деце је у 2020. години пружила 
најмлађим суграђанима (до 18 година) укупно 64.418 превентивних услуга. Служба 
здравствене заштита жена је у 2020. години остварилa укупно 63.099 превентивних посета 
лекару. Служба патронаже је у 2020. године посетила 18.446 пута на терену новорођенчад и 
породиље. Такође је по налогу лекара или према плану посета патронажне службе посећено 
26.722 особе оболелих од болести од већег социјално-медицинског значаја. 

 
Служба за специјалистичко-консултативну делатност у оквиру Одељења за 

офталмологију, Одељења оториноларингологије и Одељења физкалне медицине остварује 
превентивне прегледе деце; Одељење за РТГ дијагностику спроводи скрининге за карцином 
дојке; у оквиру Одељења интерне медицине већ деценијама свакодневно у две смене у два 
објекта ради Саветовалиште за дијабетес; Одељење спортске медицине спроводи превентивне 
прегледе деце за бављење спортом; Одељење дерматовенерологије дерматоскопирањем 
спроводи прегледе раног откривања меланома; обележавају се превентивиним прегледима 
грађана светски дани борбе против глаукома, меланома, карцинома дојке и сл. 
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5. ПРАЋЕЊЕ ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 
 
 

У Дому здравља ,,Нови Сад“ Нови Сад, у децембру 2020. године спроведено је 
истраживање задовољства корисника према методологији Института за јавно здравље Србије 
„Др Милан Јовановић Батут“. Упитнике је испунило 786 наших пацијената. 

 
Табела 4: Задовољство пруженом здравственом заштитом у Дому здравља „Нови Сад“ Нови Сад 

делатност 

СТЕПЕН ЗАДОВОЉСТВА 
СРЕДЊА ОЦЕНА ЗАДОВОЉНИ 

 
НИ ЗАДОВОЉНИ 

НИ НЕЗАДОВОЉНИ 
НЕЗАДОВОЉНИ 

 
n % n % n % 

 
општа  медицина 463 82,4 89 15,8 10 1,8 4,24 
педијатрија 129 92,2 11 7,9 0 0 4,45 
гинекологија 50 90,9 3 5,5 2 3,6 4,56 
стоматологија 20 90,9 1 4,5 1 4,5 4.45 
специјалистичка 124 94,6 6 4,6 1 0,8 4,70 
УКУПНО 786 90,2 110 7,66 14 2,14 4,48 
 
 

Корисници здравствених услуга Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад просечно су нас 
оценили са оценом 4,5  што одговара описној оцени – веома задовољан (према методологији 
која је у истраживању примењена). Укупан број задовољних пруженом здравственом заштитом 
је 90,2%, што је изврстан резултат. 

 
Графикон 5: Задовољство корисника у Дому здравља „Нови Сад“ Нови Сад у 2020. години 
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6. ПРАЋЕЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА НА ОСНОВУ КАПИТАЦИОНЕ 
ФОРМУЛЕ 

 
 

Капитација мери резултате рада установе примарног нивоа здравствене заштите као и 
учинка запослених, у здравственој заштити одраслих, деце и жена, као и у стоматолошкој 
здравственој заштити.  

 
Наши изабрани лекари региструју више осигураника од просека Републике Србије, а 

сама регистрација је основни предуслов праћења и суштине капитације. 
 
 

Графикон 6: Просечан број опредељених пацијената по лекару 
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7. РЕГИСТРАЦИЈА ОСИГУРАНИКА 
 

Код изабраних лекара регистровано је 408.038 изјава осигураника РФЗО-а/здравствених 
картона (деца могу бити регистрована и код педијатра и код стоматолога, жене код изабраног 
лекара опште медицине, стоматолога и код гинеколога, а мушкарци код изабраног лекара опште 
медицине и стоматолога). 

 
Графикон 7: Број изјава по областима рада 

 
 
 
Регистрација осигураника код изабраних лекара у Дому здравља „Нови Сад“ Нови Сад је 

један од приоритетних циљева за наставак и опстанак пружања здравствене заштите на 
примарном нивоу здравствене заштите.  

 
Основни утицај на број осигураника је њихова могућност да остваре ово право у 

Републичком заводу за здравствено осигурање, јер једино ако остваре ово право добијањем 
здравствене легитимације, могу и да буду регистровани потписивањем изјаве код својих 
изабраних лекара у здравственој заштити одраслих, здравственој заштити деце и  здравственој 
заштити жена, као и у стоматолошкој здравственој заштити.  
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8. СТРАТЕШКИ ПЛАН 
 
 
 У 2020. години завршили смо са реализацијом Стратешког плана за  период од  2016. до 
2020. године.  
 
 Анализом постигнутог, можемо бити више него задовољни јер остварујемо све циљеве 
које смо зацртали 2016. године: 
 

1. циљ: Свеобухватни превентивни прегледи свих категорија становништва 
Унапређен је превентивни рад у свим службама. Пример смо најбоље могуће праксе у 
превентивном раду, спровођењу скрининга и саветовалишном раду за вулнерабилне 
категорије становништва. 
 

2. циљ: Примена ИКТ у свим сегментима пружања здравствене заштите 
Све области деловања су информатизоване и на тај начин је омогућен ефикаснији рад 
запослених уз перманентну могућност мониторинга и евалуације. Рачунарски систем је 
имплементиран у све сегменте нашег рада: електронски картон, е-рецепт, ИЗИС, 
лабораторијски информациони систем, дигитализовани РТГ, електронски систем 
евиденције у апотеци и кадровској служби, електронска писарница. 
 

3. циљ: Финансијски опстанак 
Наша установа послује рационално, поштујући све прописе који регулишу ову област. 
 

4. циљ: Оснаживање људских ресурса 
Запослени се едукују кроз предавања која се редовно одржавају у нашој и изван наше 
установе, специјалистички кадар надопуњујемо према нормативима, шаљући лекаре на 
специјализације. Такође се редовно врше едукације за рад на новим апаратима или за 
пружање одређених услуга (ултразвук, мамографија, УНИЦЕФ-ова школа за педијатрију 
и патронажу). 

 
5. циљ: Унапређивање квалитета и доступности здравствених услуга 

Кроз континуирани акредитацијски поступак доказујемо и унапређујемо нашу изврсност. 
Здравствену заштиту пружамо на 40 различитих локација и тиме смо доступни нашим 
грађанима и према најстрожим правилима доступности примарне здравствене заштите, а 
такође уз велику подршку Града кроз реализацију пројеката оснажујемо наше грађане за 
бригу о свом здрвљу. Успешно смо се акредитовали у ванредним условима епидемије на 
период од седам година. 
 
 

 Наш рад је систем успешно повезаних карика које обједињују рад здравствених радника, 
здравствених сарадника, административног и техничког особља.  
 
 Пружање квалитетних и безбедних услуга нашим суграђанима наша је основна 
делатност, а крајњи исход свих предузетих мера су здравији, срећнији и продуктивнији грађани 
Новог Сада и испуњен животни задатак сваког медицинског радника – очување здравља и 
помагање у болести. 
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9. ЉУДСКИ РЕСУРСИ 
 

9.1 ЗАПОСЛЕНИ У ДОМУ ЗДРАВЉА „НОВИ САД“ НОВИ САД  
 
 
Табела 5:  Преглед запослених радника са стањем на дан 31. 12. 2020. године  

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 
Примарна 

здравствена 
заштита 

Стоматолошка 
здравствена 

заштита 

УКУПНО 
 

Учешће у 
укупном 

броју 
запослених 

1 2 3 4 5 

Лекари специјалисти 209 31 240 16% 

Доктори медицине 146  146 9,73% 

Доктори стоматологије  54 54 3,6% 

Фармацеути 8  8 0,56% 

Медицинске сестре техничар 
са вишом школом 

183 3 186 12,4% 

Медицинске сестре техничар 
са средњом школом 

494 119 613 40,86% 

Здравствени сарадници са 
високом спремом 

27  27 1,8% 

Здравствени сарадници са 
вишом спремом 

2  2 0,14% 

Административни радник 65  65 4,33% 

Технички радник 57  57 3,8% 

Помоћни радник 102  102 6,8% 

УКУПНО: 1293 207 1500 100,00% 

 
 
Број запослених на дан 31.12.2020. године био је 1.500 и то:  
   
  Број запослених на неодређено време        1.445 
 

  Број запослених на одређено време           55 
 

 
 

 
 Број уговорених радника по Кадровском плану за 2020. годину, износио је 1.500 
запослених.  
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9.2 ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ  
 
 
 Укупни издаци за плате у 2020. години износе 1.939.266.000,00 динара. 
 
 Просечна исплаћена нето плата по запосленом раднику у Дому здравља „Нови Сад“ Нови 
Сад у 2020. години износила је 61.158,00 динара што је у односу на просек у 2019. години за 
6,29% више (просечна нето плата у 2019. години је износила 57.313,00 динара). 
 

 
Табела 6:  Просечна месечна плата запослених по квалификационој структури 
 
Ред. 
бр. 

ГРУПЕ ПОСЛОВА ПРЕМА ЗАХТЕВИМА СТРУЧНОСТИ 
(утврђених актом о систематизацији радних места) 

Просечна месечна нето 
зарада по запосленом 

1. Доктор наука (VIII степен стручности) 103.069,00 

2. Специјалиста и магистри (VII 2 степен стручности) 97.135,00 

3. Висока стручна спрема (VII 1 степен стручности) 70.895,00 

4. Виша стручна спрема (VI степен стручности) 54.182,00 

5. ВКВ радници (V степен стручности) 49.335,00 

6. Средња стручна спрема (IV степен стручности) 46.756,00 

7. КВ радници (III степен стручности) 35.159,00 

8. 
Полуквалификовани и неквалификовани радници  
(I и II степен стручности) 32.735,00 

 
  
 У нето плати запослених, садржан је топли оброк и 1/12 регреса за годишњи одмор, у 
складу са Чланом 4. Закона о платама у државним органима и јавним службама („Сл.Гласник 
РС“, број 34/2001, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 116/2008 - др. закони, 92/2001, 
99/2011 - др.закони, 10/2013 и 55/2013, 99/2014, 21/2016 - др. закон, 113/2017 - др. закони, 
95/2018 - др. закони и 86/2019 - др. закони). 
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9.3 ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У 2020. ГОДИНИ  
 
 

У циљу реализације Стратешког циља број 4: Оснаживање људских ресурса, утврђеног 
Стратешким планом Дома здравља „Нови Сад” Нови Сад 2016-2020, током 2020. године 
организовано је 84 радионица, едукативних скупова и семинара на којима је присуствовало 
1.256 запослених. 
 

Од стране Здравственог савета Републике Србије, акредитовано је 13 програма 
континуиране медицинске едукације запослених лекара и медицинских сестара и техничара у 
Дому здравља „Нови Сад” Нови Сад. 
 

Током 2020. године 34 доктора медицине је било на специјализацији, од којих је 6 
доктора медицине започело специјализацију, а троје је завршило. Специјализације су из 
следећих области: 
 

 2 специјалиста гинекологије,  

 9 специјалиста опште медицине 

 4 специјалиста педијатрије 

 2 специјалиста оториноларингологије 

 3 дерматовенерологије 

 2 специјалиста ортопедија вилица   

 1 специјалиста офталмолог 

 1 специјалиста психијатрије 

 1 специјалиста клиничке биохемије 

 7 специјалиста интерне медицине 

 1 специјалиста радиологије 

 1 специјалиста физикалне медицине 

 
 

 
*** 

 
Укупно утрошена средства за образовање и стручно усавршавање запослених и 

котизације у 2020. години су износила 3.741.000,00 динара.  
 
 



25 Годишњи извештај о раду и пословању Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад у 2020. години 

 
 

9.4 БЕЗБЕДНОСТ, ЗДРАВЉЕ НА РАДУ, ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА 
ЗАПОСЛЕНИХ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
 

На основу Програма мера заштите и финансијских средстава за 2020. годину, а услед 
актуелне епидемиолошке ситуације, број предвиђених мера није извршен. Преглед мера и 
њихово извршење је приказано у продужетку извештаја. 

За запослене у Служби за техничке послове, Одсек за одржавање објеката и опреме, 
извршена је набавка радних чизама које су додељене запосленим мајсторима. 

Извршено је испитивање и дозиметријска контрола новог РТГ мобилног апарата (Visaris 
Vision M). Испитивање је извршио Институт за нуклеарне науке „Винча“, Лабораторија за 
заштиту од зрачења. 

Дозиметријска контрола и замена ТЛД-а извршена је у јануару, априлу, јулу и октобру. 
Дозиметријску контролу и замену ТЛД-а спроводи Институт за нуклеарне науке „Винча“, 
Лабораторија за заштиту од зрачења из Београда. 

Реализовани су први лекарски прегледи нових радника као и периодични лекарски 
прегледи запослених који раде на радним местима са повећаним ризиком. Прегледе је обављала 
Служба за здравствену заштиту радника Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад. Током 2020. 
године на периодични лекарски преглед упућено је 162 запослена, на претходни лекарски 
преглед упућено је троје новозапослених (радна места са повећаним ризиком), а на први 
лекарски преглед упућено је 59 запослених (радна места без повећаног ризика). 

Испитивање услова радне околине и осветљености је извршено у лабораторији зубне 
технике у објекту Јован Јовановић Змај, уз додатно испитивање присуства прашине и хемијске 
штетности, ангажовањем акредитоване лабораторије Института за заштиту на раду а.д. Нови 
Сад.  

Поправке неисправних електроинсталација вршене су редовно, у складу са ситуацијом и 
тренутним потребама запоселених у техничкој служби. 

Извршено је редовно испитивање функционалности компресора. За те послове ангажован 
је „Електрокомп“ из Ветерника. Контрола агрегата није вршена. 

Испитивање система за заштиту од пожара је вршено једном у току 2020. године, и то у 
периоду октобар-децембар 2020. године, ангажовањем правног лица овлашћеног за послове 
контролисања, „Вулкан Инжењеринг“ Нови Сад. 

Превентивно сервисирање система видео надзора извршилa је техничка служба, одсек 
информатика Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад. 

Извршено је комплетно годишње испитивање гасне опреме у објектима Дома здравља 
„Нови Сад“ Нови Сад. За ове послове ангажован је „Термотим“ д.о.о., Нови Сад. 

Извршено мерење емисије штетних гасова у околину на котловима. За те послове 
ангажована је референтна лабораторија Института за заштиту на раду а.д., Нови Сад. 

Организована обука за безбедно руковање боцама са медицинским кисеоником за два 
запослена. Обуку је вршио „Мессер Техногас“ а.д. 

Извршена је обука новозапослених (62), као и лица на приправничком оспособљавању 
(151) из области безбедности и здравља на раду и области заштите од пожара. Током године се 
наставило са провером знања запослених из ових области. Учешће на једнодневном семинару из 
области безбедности и здравља на раду у Врању. 

 

Извршена je набавка ознака за узбуњивање у ванредним ситуацијама. 
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Управљање медицинским отпадом у Дому здравља „Нови Сад“ Нови Сад обавља се у 
складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18, 
Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 72/09, 34/11, 14/16, 
76/18 и 95/18, Правилником о управљању медицинским отпадом („Сл. гласник РС“ бр. 48/19), 
Законом о транспорту опасне робе („Сл. гласник РС“ бр. 104/16, 83/18, 95/18 и 10/19) и другим 
подзаконским актима. 

Одсек за управљање медицинским отпадом је третирао 23.486,00 кг отпада Дома здравља 
“Нови Сад” Нови Сад. Решењем издатим од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам и 
заштиту животне средине 11.1.2017. године, установа није добила дозволу за услужни третман 
медицинског отпада трећим лицима. 

У време ванредног стања (од 15.3. до 6.5.2020. године) које је било проглашено током 
пандемије изазвaне вирусом COVID-19, Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад је обезбедио 
оператера за сакупљање, транспорт, складиштење и третман инфективног медицинског отпада 
из привремене болнице на Новосадском сајму и закључио Уговор о пружању услуга са 
„REMONDIS Medison“ д.о.о. Зрењанин. У овом периоду у привременој болници на 
Новосадском сајму генерисано је 5.157,50 кг инфективног медицинског отпада.  

Финансијска средства за услуге сакупљања, транспорта, складиштења и третмана 
инфективног медицинског отпада у износу 2.431.386,00 динара обезбеђена су од стране 
Аутономне Покрајине Војводине – Покрајинског секретаријата за здравство Нови Сад. 
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10. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКАТА  
  
 

Пројекти из средстава Града Новог Сада у 2020. години 
 

 

 Дом здравља „Нови Сад” Нови Сад је током 2020. године реализовао 38 пројеката 
финансираних од стране Градске управе за здравство и из средстава буџета Града Новог Сада за 
ову намену је обезбеђено 3.910.844,00 динара.  
 

 У оквиру пројеката одржано је преко 400 активности у основним и средњим школама, 
факултетима, предузећима, месним заједницама, у приградским насељима, као и у просторијама 
Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад, у складу са епидемиолошким COVID-19 мерама. Због 
актуелнe епидемиолошке ситуације бројне активности реализоване су путем zoom платформе, 
или онлајн предавања. Током године, обележени су важни датуми одржавањем јавних 
манифестација, организоване обуке, спроведене су едукације путем предавања и радионица за 
грађане свих старосних доба. Активностима пројеката укупно је обухваћено око 15.000 
грађана. Већина активности је пропраћена поделом штампаног здравствено-промотивног 
материјала. У наредној табели дат је преглед броја пројеката према областима припадности 
пројеката. 
 
Табела 7: Преглед пројеката према областима  

Област Број пројеката Износ средстава  
Јавно здравље 28 3.087.927,00 
Превенција злоупотреба дрога 3 322.776,00 
Пронаталитетна популациона политика 7 500.141,00 

 

 
Служба здравствене заштите деце односно Саветовалиште за младе реализовало је 18 

пројеката и то: „Здрава храна од болести брана 2020“, „Eксцесивно испијање алкохола и 
адолесценти 2020“, „Младима кроз знање ментално здравље 2020“, „НЕ за клађење је ДА за 
здравље 2020“, „Школе без дуванског дима 2020“ „Паметан избор испред паметног телефона“, 
„Вршњачко насиље у очима посматрача 2020“, „Здрави и срећнији без дувана и наргиле 2020“, 
„Чисте руке – чувари здравља 2020“, „Емоционална писменост на рeлaцији родитељ - дете као 
чаробни штапић за очување менталног здравља код деце 2020“, „Проблемска употреба 
интернета код адолесцената 2020“ „Знањем против страха од ХИВ-а 2020“, „Превенција ХПВ 
вирусне инфекције међу младима 2020“, „За безбрижно одрастање без дрогa 2020“, „Знањем до 
унапређења репродуктивног здравља адолесцената 2020“, „Превенција сексуално преносивих 
инфекција код младих“, „Прва посета гинекологу 2020“ и „Шта знам о пубертету 2020“ У 
оквиру ових пројеката обухваћено је око 8.000 деце старосне доби oд 7 до 19 година. 
Саветовалиште развојне педијатрије реализовало је један пројекат под називом „Креативним 
играма до здравих навика“ којим су обухваћена деца предшколског узраста. 
 

Служба опште медицине реaлизовала је 9 пројеката и то: „Опште превентивне мере од 
COVID-19“, „Петодневни програм одвикавања од пушења“, „Светски дан срца 2020“, 
„Самоодвикавање од пушења 2020“, „25. 11. 2020. Светски дан борбе против насиља“, „Брини о 
себи и другима, победи COVID-19“, „Вештина асертивне комуникације у борби против стреса -
2020“, „Дајем свој глас НЕ дроге“ и “Новембар 2020. месец борбе против зависности: Живот ДА 
дрога НЕ“ уз учешће Центра за превентивне здравствене услуге Дома здравља „Нови Сад“ Нови 
Сад. Овим пројектима обухваћени су сви заинтересовани становници Града Новог Сада. 
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Служба за специјалистичко-консултативну делатност релизовала је 3 пројеката: „Да 
ли бринемо о свом менталном здрављу и зашто не“, „Алкохолизам у сенци COVID-19“  и 
„Деменције – без страха од заборавности“. Пројектима је обухваћено око 1.000 грађана. 
 

Служба здравствене заштите жена реализовала је три пројеката и то: „Када је време за 
прву посету гинекологу“, „Мали савети за здраву трудноћу“ и „Значај оралног здравља у 
трудноћи“. Пројектима које је релизовала Служба здравствене заштите жена обухваћено је око 
1.500 жена, трудница и адолесценткиња. 
 

Служба патронаже спровела је два пројекта под називом „Стоп зарази 2020“ и „Мајчино 
млеко - најбоља храна 6“ којима је обухваћено око 1.100 грађана.  
 

Служба стоматолошке здравствене заштите спровела је два пројекта, „Мала школа 
оралног здравља 2020“ и „Моја мама зна а знам и ја 2020“, и обухватила око 600 грађана. 
 

2020. године број пројеката финансираних од стране Градске управе за здравство је мањи 
у односу на 2019. годину, што је последица епидемиолошке ситуације изазване COVID-19. У 
наредној табели дат је приказ броја и вредности пројеката од 2016. до 2020. године. 
  
Табела 8. Број пројеката по годинама 

Година 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 
Број реализованих 

пројеката 
19 28 40 55 38 

Износ одобрених 
средстава  

2.763.727.00 3.040.709,60 6.649.852,00 10.028.386,46 3.910.844,00 

  
 

Обухват грађана датим пројетима приказан је на следећем графику: 
 

 
 

График 8. Број грађана обухваћен активностима пројеката Града Новог Сада 
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Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад - учесник у реализацији  
Посебног програма јавног здравља за територију Аутономне Покрајине 

Војводине за 2020. годину 
 

 У складу са закљученим Уговором о заједничком спровођењу програмских задатака у 
реализацији Посебног програма јавног здравља за територију Аутономне Покрајине Војводине 
за 2020. годину утврђеног Покрајинском скупштинском одлуком („Сл. лист АПВ“ бр 54/2019) и 
Уговором бр. 138-50-9/2020 од 20.1.2020. године, закљученог између Покрајинског 
секретаријата за здравство Аутономне Покрајине Војводине и Института за јавно здравље 
Војводине Дому здравља „Нови Сад“ Нови Сад, одобрена су средства у износу 118.381,00 
динара за спровођење програмских задатака: 

- Унапређивање јавног електронског сервиса за пријављивање заразних болести и 
евидентирање хроничних болесника на територији АП Војводине и 

- Унапређени клиничко-епидемиолошки надзор над одређеним заразним болестима на 
територији АП Војводине. 

 

Суфинансирање пројекта  
„ОСНИВАЊЕ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 

РЕПРОДУКТИВНОГ ЗДРАВЉА“ 
 

Током 2020. године, Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад наставио је реализацију идеје 
оснивања ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РЕПРОДУКТИВНОГ ЗДРАВЉА који ће 
објединити рад служби Дома здравља које се баве репродуктивним здрављем у реномираном и 
опремљеном објекту у Алмашкој бр. 4 у Новом Саду. Средства за реализацију пројекта 
„Оснивање градског центра за унапређење репродуктивног здравља“ обезбеђена су током 2019. 
године из Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону 
политику, Града Новог Сада и Нафтне индустрије Србије, у оквиру програма „Заједници 
заједно 2019“. Део средстава намењен адаптацији објекта, преусмерен је на Градску управу за 
имовину и имовинско-правне послове која је у 2020. години завршила радове на реконструкцији 
објекта.  

Нови простор ће бити отворен током 2021. године, након стабилизације епидемиолошке 
ситуације.  

 
 

Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад – партнер у пројекту  
„ЗАЈЕДНО У ИНКЛУЗИЈИ - ЗА ДОБРОБИТ ДЕЦЕ НОВОГ САДА“ 

 
 У складу са потписаним Споразумом о зајму између Републике Србије и Међународне 
банке за обнову и развој и Уговором о гранту између Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије и Града Новог Сада (Прималац гранта), Дом здравља 
„Нови Сад“ Нови Сад је реализовао у 2020. години средства у износу од 82.000,00 динара за 
опремање Кутка за читање у превентивном делу педијатријског одељења у објекту Дома 
здравља на Клиси набавком сликовница и књига за читалачки кутак, полице/ормара за 
сликовнице и књиге, дечијег стола са заобљеним ивицама и дечије столице без рукохвата са 
заобљеним ивицама. 
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11. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА  
 

СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА КОЈИМ СЕ СТВАРАЈУ УСЛОВИ ЗА БОЉУ ДОСТУПНОСТ И 
ПРИСТУПАЧНОСТ У КОРИШЋЕЊУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СТАНОВНИШТВА У 

УСТАНОВАМА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
Taбела 9: Реализација програма спровођења мера којима се стварају услови за бољу доступност 
и приступачност у коришћењу здравствене заштите 
ПРОГРАМ: СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА КОЈИМА СЕ СТВАРАЈУ УСЛОВИ ЗА 

БОЉУ ДОСТУПНОСТ И ПРИСТУПАЧНОСТ У КОРИШЋЕЊУ 
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ  

ВРЕДНОСТ 
са ПДВ-ом 

АКТИВНОСТ  
1) Активности у вези са Пројектом реконструкције, санације и адаптације 
здравственог објекта у Новом Саду, на Булевару цара Лазара 77 

 

- Пројекат ентеријера за опремање здравственог објекта у улици Булевар цара 
Лазара 77 

4.797.600,00 

- Закуп складишног простора за смештај опреме 1.716.000,00 
2) Активности у вези са Пројектом суфинансирања мера популационе 
политике 

 

- Превоз и монтажа опреме  у здравствени објекат у Дома здравља „Нови Сад“, у 
улици Алмашкој 4 

120.000,00 

УКУПНО 1) + 2) 6.633.600,00 

 
У складу са Програмом спровођења мера којим се стварају услови за бољу доступност и 

приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва у установама примарне 
здравствене заштите на територији града Новог Сада за 2020. годину реализовано је следеће: 
 

- израда пројекта ентеријера за опремање здравственог објекта на Булевару цара Лазара 77, 
- закуп складишног простора за смештај набављене опреме, због реконструкције овог 

објекта и  
- превоз и монтажа набављене опреме у здравствени објекат у улици Алмашка 4  

 
Радови на адаптацији, санацији и реконструкцији здравственог објекта Дома здравља 

„Нови Сад“ Нови Сад на Булевару цара Лазара број 77 су извођени у складу са Програмом 
обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини из области образовања, здравства и 
социјалне заштите који је Влада Републике Србије утврдила у октобру 2016. године, уз учешће 
Града Новог Сада у реализацији наведеног програма у 2020. години, финансирањем израде 
пројекта ентеријера који омогућава да се изврши опремање просторија.  

Како би се омогућило извођење радова на адаптацији, санацији и реконструкцији 
здравственог објекта, обезбеђен је складишни простор за смештај намештаја и опреме из 
објекта, за који је део средстава у износу од 1.716.000,00 динара плаћен у 2020. години. 

Радови на адаптацији, санацији и реконструкцији здравственог објекта Дома здравља 
„Нови Сад“ Нови Сад у улици Алмашка број 4, реализовани су у оквиру пројекта „Оснивање 
градског центра за унапређење репродуктивног здравља“ финансираног од стране Кабинета 
министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику Града Новог Сада и 
компаније НИС. По завршетку радова, намештај и опрема су пренети и монтирани у овај 
објекат, чиме је извршена комплетна реконструкција и опремање овог здравственог објекта. 
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СПОРАЗУМ О ПРУЖАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ДОПРИНОСА  
СЛОВАЧКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА МЕЂУНАРОДНУ РАЗВОЈНУ САРАДЊУ  

И ГРАДА НОВИ САД  
 

На основу Споразума о пружању финансијског доприноса бр. SAMRS/2020/FP/01/SRB 
који су закључили градоначелник Града Новог Сада и амбасадор Републике Словачке у име 
Словачке агенције за међународну развојну сарадњу, Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад је 
реализовао 2.957.971,20 динара за набавку медицинских производа од текстилног материјала и 
санитетског заштитног материјала за рад здравствених радника за време COVID-19 епидемије. 
Набавка је од велике важности за свакодневни рад здравствених радника у време епидемије, 
како би се сачувало здравље здравствених радника и пацијената од могућег заражавања. 

 

ПЛАЋАЊА ПО РЕШЕЊИМА ОСНОВНОГ СУДА У НОВОМ САДУ 
О ИЗРИЦАЊУ НОВЧАНИХ КАЗНИ 

 
 
Закључком већа Града Новог Сада број 51-45/2020-II од 22.12.2020. године, поводом 

Извештаја о измирењу обавеза Дома здравља „Нови Сад“ по извршеним судским одлукама,  
Град Нови Сад је пренео средства у износу од 1.650.000,00 динара на име новчаних казни по 
решењима Основног суда у Новом Саду.  

На основу Извештаја о измирењу обавеза Дома здравља „Нови Сад“ по извршеним 
судским одлукама, насталих у вези са судским поступцима покренутим од стране запослених 
Службе стоматолошке здравствене заштите чије зараде се не финансирању из средстава 
обавезног здравственог осигурања којима је у поступку рационализације у Дому здравља „Нови 
Сад“ престао радни однос, а који су по судским одлукама враћени на рад. 

 
 

РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА 
 
Taбела 10: Програм развој инфраструктуре здравствених установа 

ПРОГРАМ: РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ 
УСТАНОВА 

ВРЕДНОСТ 
са ПДВ-ом 

АКТИВНОСТ  
ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У 
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА 

 

- Поправка крова (замена хидроизолације) на објекту Дома здравља „Нови 
Сад'' Нови Сад у Вршачкој улици 

2.500.000,00 

 -  Поправка дигиталног радиографског система VISION 309.480,00 
- Поправка гинеколошког ултразвучног апарата SAMSUNG HS60 432.000,00 
- Поправка аудиометра са тимпанометром 188.022,00 

УКУПНО  3.429.502,00 

 
У циљу даљег очувања и унапређивања здравствене заштите становништва, АП 

Војводина је Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2020. годину, обезбедила средства за реализацију програмске активности 1001 Изградња и 
опремање здравстених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина, у оквиру 
програма 1807 Развој инфраструктуре здравствених установа – средства за изградњу, одржавање 
и опремање здравствених установа, односно инвестиционо улагање, инвестиционог одржавања 
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просторија, набавку медицинске и немедицинске опреме и превозних средстава, набавку опреме 
у области интегрисаног здравственог информационог система и друге обавезе одређене законом 
и актом о оснивању. По Јавном конкурсу за финансирање, односно суфинансирање хитних 
капиталних поправки у здравственим установама у 2020. години Дому здравља „Нови Сад'' 
Нови Сад одобрена су средства у укупном износу од 3.429.502,00 динара за поправке 
медицинске опреме и крова објекта. 

Комплетна санација равног крова објекта Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад у 
Вршачкој улици требало би да у потпуности спречи продор воде након атмосферских падавина, 
чиме би се у великој мери створили бољи услови, олакшао свакодневни рад запослених и 
боравак пацијената. 

Поправка дигиталног радиографског апарата VISION у објекту Јoван Јовановић Змај, 
Дома здравља „Нови Сад“, Нови Сад омогући ће даље функционисање и рад Службе за 
специјалистичко-консултативну делатност, Одељења радиологије приликом пружања 
здравствених услуга мамографије пацијенткињама. 

Поправка гинеколошког ултразвучног апарата SAMSUNG HS60 у објекту Јован 
Јовановић Змај, Дома здравља „Нови Сад“, Нови Сад омогући ће даље несметано 
функционисање и рад запослених у Служби здравствене заштите жена приликом пружања 
здравствених услуга пацијенткињама. 

Поправка аудиометра са тимпанометром у објекту Јован Јовановић Змај, Дома здравља 
„Нови Сад“, Нови Сад је неопходна несметано функционисање и рад запослених у Одељењу 
ОРЛ, Службе за специјалистичко-консултативну делатност приликом пружања здравствених 
услуга пацијентима. 
 

САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН ИНФЕКТИВНОГ 
МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА 

У ПРИВРЕМЕНОЈ БОЛНИЦИ НА НОВОСАДСКОМ САЈМУ 
 

На основу Уговора између Аутономне Покрајине Војводине – Покрајинског 
секретаријата за здравство Нови Сад и Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад бр. 138-401-
4943/2020 од 14.12.2020. године, одобрена су средства у износу од 2.431.386,00 динара за услуге 
сакупљања, транспорта, складиштења и третмана инфективног медицинског отпада у 
привременој болници на Новосадском сајму. Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад је обезбедио 
оператера за сакупљање, транспорт, складиштење и третман инфективног медицинског отпада 
из привремене болнице на Новосадском сајму и закључио Уговор о пружању услуга са 
„REMONDIS Medison“ д.о.о.  

 
РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА ЗДРАВЉА 

„НОВИ САД“ НА БУЛЕВАРУ ЦАРА ЛАЗАРА БРОЈ 77 У НОВОМ САДУ 
 

Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области 
образовања, здравства и социјалне заштите Владе Републике Србије, почетком 2020. године 
започета је реконструкција, адаптација и санација објекта Дома здравља „Нови Сад“ на 
Булевару цара Лазара број 77 у Новом Саду. Уговором о правима и обавезама Канцеларије за 
управљање јавним улагањима Града Новог Сада и Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад у 
реализацији пројекта реконструкције, санације и адаптације објекта у јавној својини Града 
Новог Сада, на Булевару цара Лазара 77 у Новом Саду, који користи Дом здравља „Нови Сад“ 
Нови Сад, број: 50-1/2019-105-2II од 10.09.2019. године, Канцеларија за управљање јавним 
улагањима реализовала је путем преноса средстава на рачун Дома здравља 66.968.585,73 динара 
на име ПДВ-а, као и износ од 334.842.928,64 динара за извођење радова на рачун извођача 
радова. 
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12. ОСНОВНА СРЕДСТВА  
 
 

Табела 11: Преглед улагања у објекте и опрему Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад по 
изворима средстава у 2020. години (класа 5) 

 
Р.б. 

НАМЕНА 
 

Средства РС 
Канцеларија 

за 
управљање 

јавним 
улагањима 

Средства 
буџета Града 
Новог Сада 

Донације 
од других 
физич.и 
правних 

лица 

Средства 
Дома     

здравља 
„Нови Сад“ 

УКУПНО 

Донације у 
опреми 

од других 
правних 

лица 

1. Капитално одржавање (Лиман ) 66.968.585,73 526.662,24     67.495.247,97   

2. 
Идејни пројекат за уређење 
ентеријера (Лиман )   4.797.600,00     4.797.600,00  

3. 
Пројектно планирање за радове у 
амбуланти Кисач       224.400,00 224.400,00  

4. 

Административна опрема 
(канцеларијски контејнер)-донација 
UNOPS Serbia         0,00  

5. Намештај за Алмашку   31.947,91   2.039,09 33.987,00   

6. Намештај за РЗ        67.680,00  67.680,00   

7. 

Мобилни телефони - 37 комада 
донација (UNICEF,  EWOPHARMA и 
удружење патр.сестара)         0,00 532.685,98 

8. 
УПС 1 комад (налази се у магацину 
купљено за Лимански објекат)       110.859,60 110.859,60   

9. 
УПС 1 комад (специјалистичка 
Ј.Ј.Змај, соба 215)       102.480,00 102.480,00   

10. 
Антивирусни пречистач ваздуха (3 
комада) донација доо Energy net Kać         0,00 899.700,01 

11. 
Мобилни РТГ апарат "Visaris vision 
M"донација РФЗО         0,00   

12. 
Ваге за бебе (1 комад) – 
Петроварадин - донација Раде Ђукић          0,00 8.000,00 

13. Ваге за бебе (11 комада) - Алмашка     111.028,00   111.028,00   

14. Надоградња рампе        42.000,00 42.000,00   

15. 
Дигестор (1 комад) гинекологија 
Ј.Ј.Змај, цитологија       193.066,60 193.066,60  

16. Доградња дигестора       50.000,00 50.000,00   

 УКУПНО: 66.968.585,73 5.356.210,15 111.028,00 792.525,29 73.228.349,17 1.440.385,99 

 
Укупна вредност имовине Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад на дан 31.12.2020. године 

износи 2.456.926.000,00 динара (стална средства).  
 
 Стопа отписа зграда и грађевинских објеката износи 49,97% чија је бруто вредност 
1.325.956.000,00 динара. 
 
 У објекте и опрему Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад у 2020. години је укупно 
уложено 73.228.349,17 динара, а донирано је 1.440.385,99 динара у опреми.  
 

Стопа отписа опреме Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад износи 87,39%, а бруто 
вредност опреме на дан 31.12.2020. године, износи 871.630.000,00 динара.  
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График 9: Структура улагања по изворима средстава 
 
  

 Донације од других правних лица у 2020. години у опреми износе 1.440.385,99 динара и 
то у следећој структури:  
 

- Опрема за комуникацију:    532.685,98 динара 
- Опрема за заштиту животне средине: 899.700,01 динара 
- Мерни и контролни инструменти:      8.000,00 динара 



35 Годишњи извештај о раду и пословању Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад у 2020. години 

 
 

13. ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
      У току 2020. године Дом здравља “Нови Сад” Нови Сад спровео је 35 поступка јавних 
набавки, закључено је 244 уговора укупне вредности 62.633.000,00 динара. 
 
 
Табела 12: Преглед јавних набавки према врсти поступка                                               у 000 динара 

Врста поступка Број Вредност Број уговора 
Велике набавке 26 74% 46.453 74% 196 80% 

Мале набавке 9 26% 16.180 26% 48 20% 

Укупно: 35 100% 62.633 100% 244  100% 

 

74%

26%

Jавне набавке према врсти 
поступка

Велике набавке

Мале набавке

 
 
 

Јавне набавке велике вредности 
 

Табела 13: Преглед јавних набавки велике вредности према врсти предмета набавке    у 000 динара 

 
 
Сви поступци јавних набавки велике вредности спроведени током 2020. године, финансирани су 
средствима Републичког фонда за здравствено осигурање. 
 

Велике набавке Број поступака Вредност Број уговора 
Добра 22 85% 32.651 70% 187 95% 

Услуге 4 15% 13.802 30% 9 5% 

Укупно: 26 100% 46.453 100% 196 100% 
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Јавне набавке мале вредности 
                   
           
      Јавне набавке мале вредности са укупно 9 поступака, 48 закључених уговора у 
вредности од 16.980.000,00 динара, највећим делом вредности односиле су се на набавку услуга 
(69%). 

 
  Табела 14: Преглед јавних набавки мале вредности према врсти предмета набавке     у 000 динара                                                                                   

Мале набавке Број поступака Вредност Број уговора 

Добра 3 33% 5.265 31% 3 6% 

Услуге 6 67% 11.715 69% 45 94% 

Укупно: 9 100% 16.980 100% 48 100% 
 
 
 
  Табела 15: Преглед јавних набавки мале вредности према изворима средстава         у 000 динара 

Мале набавке Број Вредност 

Град 1 11% 4.798 28% 

Град и Амбасада Словачке 1 11% 2.465 15% 

Дом здравља 7 78% 9.717 57% 

Укупно: 9  100% 16.980 100% 
 

 
 

 
Набавке на које се ЗЈН не примењује 

 
У току 2020. године Дом здравља „Нови Сад” Нови Сад спровео је преко 80 набавки на 

које се Закон не примењује. Предмет набавки на које се ЗЈН не примењује била су добра, услуге 
и радови, финансирани средстима Републичког фонда за здравствено осигурање, Града Новог 
Сада, АП Војводине и сопственим средствима Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад. Укупна 
вредност набавки на које се ЗЈН не примењује у 2020. години је износила око 50 милиона 
динара. 
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Централизоване јавне набавке 

 
Републички фонд за здравствено осигурање је у оквиру централизованих набавки које 

спроводи за здравствене установе примарне здравствене заштите на територији Србије у 2020. 
години закључио Оквирне споразуме за лекове, електричну енергију (2 године), дистрибуцију 
гаса (2 године) и тестове за спровођење организованог скрининга колоректалног карцинома на 
основу којих је Дом здравља „Нови Сад” Нови Сад током 2020. године закључио 82 уговорa у 
укупној вредности од 122.306.061,15 динара. 

 
Сви закључени уговори достављени су Републичком фонду за здравствено осигурање 

путем апликације Портал финансија чиме је омогућено директно плаћање добављачима. 
 
 
 

*** 
 

На основу члана 132. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС"  број 124/12, 14/15 и 
68/15), Управи за јавне набавке достављани су тромесечни извештаји о закљученим уговорима о 
јавним набавкама и поступцима јавних набавки до 10. у месецу који следи по истеку тромесечја. 
 

На основу члана 181. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", бр. 91/2019), 
достављен је годишњи извештај о набавкама, закљученим оквирним споразумима, уговорима и 
изменама уговора у поступцима јавних набавки, 25. јануара 2021. године за претходну годину. 
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14. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
 

Табела 16: Преглед планираних и остварених прихода и примања у 2020. години и њихово учешће у 
оствареном укупном приходу             у 000 динара 
Р.б. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Планирано 

I-XII 2020. 
 

Остварено 
I-XII 2020. 

 

Индекс 
3:2 

Учешће 
прихода 

(колона 3) 
према 

укупном 
приходу  

 1 2 3 4 5 

1. Стање на рачунима – 1.1.2020. год. 12.551    

2. Матични завод 2.280.593 2.245.593 98,47% 93,09% 

3. Партиципација 32.136 30.181 93,92% 1,25% 

4. Услуге на тржишту 64.437 43.291 67,18% 1,79% 

5. Остали приходи 5.527 5.143 93,05% 0,21% 

6. 

Средства за набавку основних средстава и 
текуће одржавање објеката (Град, АПВ и 
Република Србија) 843.785 84.071 9,96% 3,49% 

7. Приход од пројеката (Град и АПВ) 4.030 4.029 99,98% 0,17% 

УКУПАН ПРИХОД: 3.243.059 2.412.308 74,38% 100% 

 Укупан приход је у односу на планирани приход остварен са 74,38%, а у односу на 
приход из претходне године, већи је за 12,36%.  

У структури прихода највеће учешће од 93,09% има приход од Матичног завода РФЗО - 
Филијале за Јужнобачки округ Нови Сад, који је у односу на планирани, остварен са 98,47%.  

Приход од партиципације учествује са 1,25% у структури прихода што је знатно више од 
других домова здравља у Републици, као резултат строге контроле, наплате и евиденције кроз 
електронску фактуру. У односу на планирани, приход је мањи за 6,08% као последица увођења 
електронског рецепта и епидемије заразне болести COVID 19, јер је број прегледа знатно 
смањен због епидемиолошке ситуације. У односу на 2019. годину остварен приход од 
партиципације је мањи за 35,1%. 

Сопствени приход остварен на тржишту у структури прихода учествује са 1,79% и у 
односу на план мањи је за 32,82%, а у односу на претходну годину је мањи за 33,51%, што је 
резултат смањеног обима пружања здравствених услуга услед ситуације проузроковане вирусом 
COVID-19 (претходни, периодични, систематски и циљни предгледи запослених, услуге 
неосигураним лицима и на лични захтев пацијента, обуке итд.) 

 Приход остварен од обуке из Прве помоћи полазника ауто-школа у 2020. години и 
других правних лица је износио 759.400,74 динара.  

 Средства Града за набавку основних средстава и текуће одржавање објеката (Град Нови 
Сад, АП Војводине и Републике Србије) остварена су у износу од 9,96% у односу на планирана.  
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 Остварен приход чине: 

- из средстава Града Новог Сада 11.241.571,20 динара 

- из средстава АП Војводине 5.860.888,00 динара и 

- из средстава Републике Србије 66.968.585,73 динара  

Одступање произилази јер је у Плану исказан износ укупних средстава за 
реконструкцију, санацију и адаптацију објекта у јавној својини Града Новог Сада на Булевару 
цара Лазара бр. 77 што је предвиђено Уговором о правима и обавезама Канцеларије за 
управљање јавним улагањима Града Новог Сада и Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад у 
реализацији пројекта реконструкције, санације и адаптације објекта у јавној својини Града 
Новог Сада на Булевару цара Лазара бр. 77 који користи Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад. 
Такође наведеним Уговором предвиђен је пренос средстава на рачун Дома здравља „Нови Сад“  
по интерном обрачуну ПДВ-а, док Канцеларија врши плаћење на рачун извођача радова за 
вредност радова. 

 Приход од пројеката за које су средства обезбеђена од стране Градске управе за 
здравство – у износу од 3.910.844,00 динара и АПВ у износу од 118.381,00, реализован је 99,98%, 
а у односу на претходну годину бележи пад од 38,95%, такође последица смањеног обима 
пројектних активности и финансијских средстава током трајања епидемије. 
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15. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 
 
Табела 17: Преглед планираних и остварених расхода у 2020. години и њихово учешће у 
оствареним укупним расходима 

 000 динара 
Р.б. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Планирано 

I-XII 2020. 
 

Остварено 
I-XII 2020. 

 

Индекс 
3:2 

Учешће 
расхода 

(колона 3) 
према 

укупним 
расходима 

 1 2 3 4 5 

1. Бруто плате запослених 1.951.824 1.939.266 99,36% 80,34% 

2. Превоз са посла и на посао 52.005 49.877 95,91% 2,07% 

3. Новогодишњи пакетићи за децу 1.800 0 0,00% 0,00% 

4. Социјална давања запосленима 36.617 33.955 92,73% 1,41% 

5. Јубиларне награде запосленима  22.000 21.928 99,67% 0,91% 

6. Стални трошкови 102.529 81.562 79,55% 3,38% 

7. Трошкови путовања 4.738 4.461 94,15% 0,18% 

8. Услуге по уговору 30.316 23.941 78,97% 0,99% 

9. Специјализоване услуге 6.982 5.363 76,81% 0,22% 

10. Текуће поправке и одржавање 25.980 15.175 58,41% 0,63% 

11. Материјал 164.272 158.589 96,54% 6,57% 

12. Амортизација 2.400 888 37,00% 0,04% 

13. Казне за кашњење 1.300 743 57,15% 0,03% 

14. Порези, обавезне таксе и казне 2.500 1.945 77,80% 0,08% 

15. Новчане казне по решењу судова 3.650 3.013 82,55% 0,12% 

16. Издаци за набавку основних средстава 833.946 73.228 8,78% 3,03% 

17. Накнада штете за неискоришћен  ГО 200 0 0,00% 0,00% 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 3.243.059 2.413.934 74,43% 100,00% 
 
 Укупни расходи и издаци у 2020. години износе 2.413.934.000,00 динара и у односу на 
планиране мањи су за 25,57%, због планираног укупног износа за реконструкцију објекта Лиман 
који финансира Владина канцеларија за улагања и директно врши плаћање добављачима, а Дом 
здравља „Нови Сад“ Нови Сад врши обрачун и плаћање ПДВ-а по окончаним ситуацијама а у 
складу са Уговором (16. Издаци за набавку основних средстава 8,78%), а у односу на расходе 
претходне године већи су за 8,8%. 
 
 У структури трошкова издаци за плате запослених износе 80,34%. Трошкови материјала 
учествују са 6,57%. Сви остали трошкови учествују са 13,09%. 
 
 У односу на планиране расходе и издатке сви бележе мање извршење, а у односу на 
трошкове у претходној години, раст бележе трошкови који су и планирани у већем износу. 
 
 Трошкови амортизације су као и претходне године обрачунати сразмерно оствареним 
сопственим приходима на тржишту и износе 888.000,00 динара. 
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16. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ 
 

 
 Резултат пословања као показатељ успешности пословања је утврђен као разлика 
остварених прихода и примања и расхода и издатака уз корекцију вишком прихода из ранијих 
година. Остварен вишак прихода - суфицит у 2020. години износи 6.478.424,05 динара. 
 
 Исказани суфицит је у целини наменски опредељен по коначном обрачуну са РФЗО за 
2020. годину за лекове, превоз и остале материјалне трошкове.  
 

На крају буџетске године стање на рачунима износи 10.986.000,00 динара, и то: 
- средства АП Војводине                                                        3.430.000,00 
- средства Града                    542.000,00 
- средства РФЗО (плате, превоз, лекови, санит. мат, омт) 3.269.000,00 
- сопствена средства                3.586.000,00 
- остала наменска средства                  157.000,00 
- средства ИПА пројекта                       2.000,00 

 Залихе лекова и потрошног медицинског материјала на дан 31. 12. 2020. године износе 
17.981.000,00 динара, и то: 
 

- ампулирани лекови у магацину и на терену     7.046.000,00 
- санитетски и остали медицински материјал у магацину и на терену 4.490.000,00 
- стоматолошки материјал                             3.428.000,00 
- лабораторијски материјал        3.017.000,00 

 
Потраживања од купаца на дан 31. 12. 2020. године износе 140.255.000,00 динара. Од 

тога од РФЗО 131.359.000,00 динара (за други део децембарске плате, лекове, санитетски 
материјал, енергенте и остале материјалне трошкове) и остала потраживања 8.896.000,00 
динара. 
 

 Дуг према добављачима на дан 31. 12. 2020. године износи 127.949.000,00 динара, као 
последица скинутих средстава принудном наплатом по извршним судским решењима и то у 
износу од 52.575.244,28 динара у периоду 2013. до 2018. године, 15.157.899,00 динара у 2019. 
години и 2.513.454,40 динара у 2020. години. 
 

Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад се више пута обраћао Граду Новом Саду и 
Републичком фонду за здравствено осигурање, Филијали за Јужнобачки округ Нови Сад са 
захтевом покривања наведених трошкова. У 2020. години, Град је обезбедио средства у висини 
од 1.650.000,00 за ову намену.  

 

За разлику од других установа у Републици које су се суочиле са истим проблемом, Дом 
здравља “Нови Сад” Нови Сад је успео да избегне блокаду рачуна захваљујући стрпљењу и 
разумевању добављача као и ефикасном раду менаџмента. Дуг по неизмиреним обавезама, 
међутим, и даље постоји и пренет је у наредну буџетску годину што ће свакако утицати на 
ликвидност Установе. 

 

 На крају овог извештаја дат је Преглед прихода и примања по изворима, и расхода и 
издатака за 2020. годину, по позицијама трошкова у складу са контним оквиром за буџетско 
рачуноводство у поређењу са планом и извршењем у претходној години. 
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17.  ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И 
ИЗДАТАКА ОСТВАРЕНИХ У ПЕРИОДУ I-XII 2020. ГОДИНЕ  
  
 
                       у 000 динара 

Конто ПРИХОДИ И ПРИМАЊА План 
2020. 

Остварено 
I-XII 2019. 

Остварено   
I-XII 2020. 

Индекс 
4/2 

Индекс 
4/3 

  1 2 3 4 5 6 

781 100 Приход од матичног завода 2.280.593 1.876.749 2.245.593 98,47% 119,65% 

781 100 Приход од партиципације 32.136 46.501 30.181 93,92% 64,90% 

742 100 Приход оств.од вршења услуга на тржишту 64.437 65.110 43.291 67,18% 66,49% 
741+744+745+
771+772+812 Остали приходи 5.527 4.637 5.143 93,05% 110,91% 

733 100  
+ 791 100 

Приход за набавку ОС, материјала и текућег 
одржавања 843.785 95.835 84.071 9,96% 87,72% 

744 200 
Капитални добровољни трансфери од физичких 
и правних лица 0 15.030 0 0,00% 0,00% 

733+791 Приход од пројекатa 4.030 10.345 4.029 99,98% 38,95% 

121 100 Средства на жиро-рачуну  12.551 0 0 0,00% 0,00% 

    3.243.059 2.114.207 2.412.308 74,38% 114,10% 
 
 
 

Конто РАСХОДИ И ИЗДАЦИ План 
2020. 

Остварено 
I-XII 2019. 

Остварено    
I-XII 2020. 

Индекс 
4/2 

Индекс 
4/3 

  1 2 3 4 5 6 

411+412 Бруто зараде радника 1.951.824 1.640.543 1.939.266 99,36% 118,21% 

413+415 Превоз са посла и на посао 52.005 54.213 49.877 95,91% 92,00% 

413 142 Новогодишњи пакетићи за децу 1.800 479 0 0,00% 0,00% 

414 Социјална давања запосленима 36.617 10.868 33.955 92,73% 312,43% 

414 211 Расходи за образовање деце запосл. 500 362 439 87,80% 121,27% 

414 310 Отпремнина приликом одл. у пенз. 13.000 9.538 12.667 97,44% 132,81% 

414 314 Помоћ у случ. смрти запосл. 300 364 208 69,33% 57,14% 

414 411 Помоћ мед. леч. запослених 900 604 766 85,11% 126,82% 

414 419 Остале помоћи запосленима 21.917 0 19.875 90,68% 0,00% 

416 Награде запосленима и остали пос. рас. 22.000 17.468 21.928 99,67% 125,53% 

416 111 Јубиларне награде 22.000 17.468 21.928 99,67% 125,53% 

421 Стални трошкови 102.529 91.041 81.562 79,55% 89,59% 

421 100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1.600 1.754 1.515 94,69% 86,37% 

421 211   Услуге за електричну енергију  27.450 23.486 23.843 86,86% 101,52% 

421 221  Природни гас 12.597 9.106 11.141 88,44% 122,35% 

421 225 Централно грејање 23.570 21.463 20.743 88,01% 96,65% 

421 311 Услуге водовода и канализације 6.600 4.378 2.408 36,48% 55,00% 

421 321  Дератизација 450 430 267 59,33% 62,09% 

421 322 Димничарске услуге 350 270 161 46,00% 59,63% 

421 324 Одвоз отпада -  ЧИСТОЋА  4.700 4.997 1.367 29,09% 27,36% 

421 325 Услуге чишћења објекта 7.200 7.100 5.622 78,08% 79,18% 

421 411 Телефон, телекс и телефакс 7.050 6.784 5.538 78,55% 81,63% 

421 412 Интернет и слично  505 450 413 81,78% 91,78% 

421 414  Услуге мобилног телефона 1.600 1.194 1.275 79,69% 106,78% 
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421 419 Остале услуге комуникација 0 229 0 0,00% 0,00% 

421 420  Поштанске услуге 391 399 350 89,51% 87,72% 

421 511 Осигурање зграда 800 193 575 71,88% 297,93% 

421 512 Осигурање возила (каско) 2.100 1.402 1.933 92,05% 137,87% 

421 513 Осигурање опреме 1.900 1.726 1.357 71,42% 78,62% 

421 521 Осигурање запосл. у  случ. несреће 940 600 831 88,40% 138,50% 

421 523 Осиг. од одгов. према трећим лицима 300 182 184 61,33% 101,10% 

421 619 Закуп осталог простора 1.826 4.284 1.825 99,95% 42,60% 

421 622 Закуп информатичке опреме 0 234 0 0,00% 0,00% 

421 624 Закуп опреме за очување животне средине 230 176 179 77,83% 101,70% 

421 919 Остали непоменути трошкови 370 204 35 9,46% 17,16% 

422 Трошкови путовања 4.738 510 4.461 94,15% 874,71% 

422 121 Трошкови прев. на сл. путу у земљи 50 7 0 0,00% 0,00% 

422 131 Трошкови смештаја на служ. путу 40 414 0 0,00% 0,00% 

422 199 Остали трошкови за посл.пут. у земљи 50 5 0 0,00% 0,00% 

422 221  Трошкови превоза за сл. пут у иност. 50 0 0 0,00% 0,00% 

422 231 Трошкови смештаја на сл. путу у иност.  50 0 0 0,00% 0,00% 

422 911 Трошкови селидбе и превоза 4.498 84 4.461 99,18% 5310,71% 

423 Услуге по уговору 30.316 27.889 23.941 78,97% 85,84% 

423 111 Услуге превођења 308 345 165 53,57% 47,83% 

423 191 Остале административне услуге 600 0 573 95,50% 0,00% 

423 211 Услуге за израду софтвера 480 0 200 41,67% 0,00% 

423 212  Услуге за одржавање софтвера 4.450 2.493 3.994 89,75% 160,21% 

423 221 Одржавање рачунара (пуњења тонера) 4.500 4.084 2.636 58,58% 64,54% 

423 291 Остале комјут. услуге 450 18 212 47,11% 1177,78% 

423 311 Услуге образ. и усаврш. запосл. 4.700 5.010 3.741 79,60% 74,67% 

423 320 Котизација за стручна саветовања 200 238 0 0,00% 0,00% 

423 411 Услуге штампања билтена 100 0 0 0,00% 0,00% 

423 413 Услуге штампања публикација 100 40 4 4,00% 10,00% 

423 419 Остале услуге штампања 1.246 2.136 1.146 91,97% 53,65% 

423 421 Услуге информисања јавности, огласи 200 121 27 13,50% 22,31% 

423 432 Објављивање тендера и информатив. 225 265 142 63,11% 53,58% 

423 449 Остале медијске услуге 550 419 471 85,64% 112,41% 

423 521 Правно заступ. Пред дом. судовима 400 160 370 92,50% 231,25% 

423 531 Услуге вештачења 50 40 35 70,00% 87,50% 

423 539 Oстале правне услуге 480 600 423 88,13% 70,50% 

423 542  Остале финансијске услуге 480 416 459 95,63% 110,34% 

423 591  Накнада чл. управних и надзорних одбора 2.300 2.145 2.132 92,70% 99,39% 

429 599 Остале стручне услуге 350 103 0 0,00% 0,00% 

423 611  Прање веша 5.600 5.769 5.134 91,68% 88,99% 

423 711 Репрезентација 400 250 186 46,50% 74,40% 

423 712 Поклони 100 7 40 40,00% 571,43% 

423 911 Остале опште услуге 2.047 3.230 1.851 90,43% 57,31% 

424 Специјализоване услуге 6.982 3.693 5.363 76,81% 145,22% 

424 311 Здравст. заш. по уговору  600 17 133 22,17% 782,35% 
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424 331  Услуге јавног здравства-анализе 400 125 292 73,00% 233,60% 

424 341 Лабораторијске услуге 2.000 3.284 1.876 93,80% 57,13% 

424 351 Остале медицинске услуге 400 217 237 59,25% 109,22% 

424 631 Геодетске услуге 50 1 25 50,00% 2500,00% 

424 911 Остале специјализоване услуге 3.532 49 2.800 79,28% 5714,29% 

425 Текуће поправке и одржавање 25.980 21.770 15.175 58,41% 69,71% 

425 111  Зидарски радови 300 386 0 0,00% 0,00% 

425 112 Столарски радови 300 115 0 0,00% 0,00% 

425 113 Молерски радови 800 18 587 73,38% 3261,11% 

425 114 Радови на крову 2.930 44 230 7,85% 522,73% 

425 115 Радови на водоводу и канализацији 1.300 691 794 61,08% 114,91% 

425 116 Централно грејање 500 279 236 47,20% 84,59% 

425 117 Електричне инсталације 1.490 883 813 54,56% 92,07% 

425 119 Текуће поправке и одрж. објеката 50 4.780 0 0,00% 0,00% 

425 191 Текуће поправке и одржавање осталих објеката 600 300 376 62,67% 125,33% 

425 210 Текуће поправке и одржавање возила 5.200 1.163 4.749 91,33% 408,34% 

425 219 Остале поправке и одрж. возила 100 0 0 0,00% 0,00% 

425 221 Поправке и одрж. намештаја 1.180 928 579 49,07% 62,39% 

425 222 Одржавање рачунарске опреме 500 970 264 52,80% 27,22% 

425 223 Одржавање опреме за комуникацију 250 198 3 1,20% 1,52% 

425 224 Електронска и фотографска опрема 750 243 479 63,87% 197,12% 

425 225 Одржавање опреме за домаћинство 50 4 34 68,00% 850,00% 

425 227 Уградна опрема  климе - одржавање 1.150 116 1.051 91,39% 906,03% 

425 251 Текуће поправке и одрж. мед. опреме + РТГ 4.730 4.657 2.622 55,43% 56,30% 

425 252 
Текуће попр. и одржавање лабораторијске 
опреме 1.850 1.279 1.016 54,92% 79,44% 

425 253 Текуће попр. и одрж. мер. и кон. инструмената 600 703 414 69,00% 58,89% 

425 281 Текуће попр. и одрж. опр. за јав.безбед. 600 1.819 345 57,50% 18,97% 

425 291 Текуће попр. и одрж. произ. мот. опреме 750 2.194 583 77,73% 26,57% 

426 Материјал 164.272 143.335 158.589 96,54% 110,64% 

426 111 Канцеларијски материјал 6.100 4.422 5.587 91,59% 126,35% 

426 121 Расх. за рад. униформе - одећа и обућа 150 328 103 68,67% 31,40% 

426 124 ХТЗ опрема  100 316 13 13,00% 4,11% 

426 131  Цвеће и зеленило 30 5 0 0,00% 0,00% 

426 191 Остали административни материјал 200 98 61 30,50% 62,24% 

426 311 Стручна литер. за редовне потребе запосл. 500 541 448 89,60% 82,81% 

426 410 Бензин, дизел гориво, гас, уља и мазива 10.200 8.228 8.661 84,91% 105,26% 

426 491  Остали мате. за превозна сред.  900 587 682 75,78% 116,18% 

426 591 
Материјал за очување живо. сред. ( мед.отпад, 
кесе, канте) 500 310 246 49,20% 79,35% 

426 711  
Материјали за мед. тестове и стоматолошки 
материјал 29.967 29.775 26.067 86,99% 87,55% 

426 721 Материјал за лабораторијске тестове 44.519 37.653 43.000 96,59% 114,20% 

426 751 Ампулирани лекови 57.379 52.008 63.674 110,97% 122,43% 

426 791 Остали мед. мат. који се  не евидент. у ел. факт. 6.192 2.549 5.095 82,28% 199,88% 

426 811 Хемијска средства  за чишћење 2.800 1.833 2.094 74,79% 114,24% 

426 812 Инвентар за одржавање хигијене 1.200 761 617 51,42% 81,08% 
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426 819 Остали материјал за одржавање хигијене 200 0 38 19,00% 0,00% 

426 911 Потрошни материјал 600 625 582 97,00% 93,12% 

426 912 Резервни делови 1.200 1.487 684 57,00% 46,00% 

426 913 Алат и инвентар 500 1.050 316 63,20% 30,10% 

426 919 Остали материјал за посебне намене 1.035 759 621 60,00% 81,82% 

430 Амортизација 2.400 2.384 888 37,00% 37,25% 

444 211 Казне за кашњење 1.300 1.396 743 57,15% 53,22% 

482 Порези, обавезне таксе  2.500 2.235 1.945 77,80% 87,02% 

482 131 Регистрација возила 1.800 1.686 1.629 90,50% 96,62% 

482 191 Остали порези 100 19 3 3,00% 15,79% 

482 200 Обавезне таксе (републичке, градске) 500 530 313 62,60% 59,06% 

482 300 Казне (републичке,градске,судске) 100 0 0 0,00% 0,00% 

483 Новчане казне по решењу судова 3.650 5.105 3.013 82,55% 59,02% 

485 
Накнада штете за неискоришћени годишњи 
одмор 

200 
0 0 0,00% 0,00% 

  УКУПНИ РАСХОДИ - КЛАСА  4 2.409.113 2.022.929 2.340.706 97,16% 115,71% 

511 322 Капитално одржавање здравствених објеката 827.202 0 67.495 8,16% 0,00% 

511 411 Пројектно планирање и праћење 300 8.386 224 74,67% 2,67% 

511 431 Идејни пројекат 4.800 220 4.798 99,96% 2180,91% 

511 441 Стручни надзор над извођењем радова 0 17.234 0 0,00% 0,00% 

512 111 Возила 0 5.918 0 0,00% 0,00% 

512 211  Намештај  332 2.554 102 30,72% 3,99% 

512 220 Рачунарска опрема 0 9.962 0 0,00% 0,00% 

512 241 Електронска опрема 400 150 213 53,25% 142,00% 

512 251 Опрема за домаћинство 400 97 0 0,00% 0,00% 

512 411 Опрема за заштиту животне средине 0 10.904 0 0,00% 0,00% 

512 511 Медицинска опрема  0 27.703 0 0,00% 0,00% 

512 521 Лабораторијска опрема 100 0 0 0,00% 0,00% 

512 531 Мерни и контролни инструменти 112 83 111 99,11% 133,73% 

513 111 Остала опрема 300 400 285 95,00% 71,25% 

515 110 Компјутерски софтвер 0 2.448 0 0,00% 0,00% 

515 192 Лиценце 0 3.114 0 0,00% 0,00% 

  ИЗДАЦИ. ЗА НАБ. ОСН. СРЕД.  – КЛ. 5 833.946 89.173 73.228 8,78% 82,12% 

  II  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  – КЛ.4+5 3.243.059 2.112.102 2.413.934 74,43% 114,29% 

  III БУЏЕТСКИ  ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (I-II)   2.105 -1.626     

  
IV КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДН. МАЊКА ПРИX. 
И ПРИМАЊА   5.838 8.104     

  
V БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (III+IV) 

  7.943 6.478     
 
 
 

Број:659/1 
Датум: 26.3.2021.                   ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 
 
                             __________________________________                                        
                                                    др  Јелена Ђокић 


