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Добој, март  2021.год. 

 

 
 



 

Одлуком Скупштине општине Добој број:01-013-2-13-11/94  дана 02.11.1994.год. основана  

је јавна здравствена установа Дом здравља Добој којој је оснивач и власник јединица 

локалне управе, односно град Добој. 

Јавна здравствена установа Дом здравља Добој (у даљем тексту: Дом здравља) је установа 

у државној својини, као установа примарног нивоа здравствене заштите, која у складу са 

законском регулативом организује и пружа  примарну здравствену заштиту по систему 

породичне медицине. 

Дом здравља пружа услуге из области ургентне медицине, лабораторијске, рендген и 

ултразвучне дијагностике, услуге из области хигијенско – епидемиолошке и стоматолошке 

заштите, а  које се такође пружају путем одговарајућих служби и одјела установе. Поред 

тога Дом здравља пружа услуге из области заштите менталног здравља и физикалне 

рехабилитације у заједници, услуге специјалистичке здравствене заштите из области 

гинекологије и педијатрије, такође путем одговарајућих служби и одјела. 

 

На основу члана 98. став 3. Закона о здравственој заштити Службени гласник Републике 

Српске број 106/09 и 44/15, Рјешењем Министарства здравља и социјалне заштите 

Републике Српске број: 11/04-500-17-21/19 од 08.04.2019. године, Дом здравља је стекао 

статус сертификоване установе. 

 

Управљање финансијским средствима у здравству је специфично у односу на управљање 

финансијским средствима у другим дјелатностима.  

Сектор здравства се огледа и у специфичности услуга: то су услуге у служби заштите 

живота и здравља пацијената, важе строги услови пружања здравствених услуга, строги 

режими контроле сигурности и квалитета здравствених услуга, као и услови уговарања 

здравствених услуга. Надзор и контролу над пружањем здравствених услуга врши Фонд 

здравственог осигурања Републике Српске, а све се огледа у склапању уговора о пружању 

и финансирању услуга примарног нивоа здравствене заштите гдје фонд финансисра 

искључиво пружање услуга кроз плаћање услуга медицинских  тимова који пружају услуге 

здравствене заштите, а што је додатно дефинисано Правилником о основама стандарда и 

норматива здравствене заштите у Републици Српској. 

 

Пословне године 2018. и 2019. у погледу пословања здравствене установе завршене су са 

исказаном добити, и то 2018. година са добити у износу од 528.475,00 КМ, а 2019. година 

са добити у износу од 239.941, 00 КМ. 

У извјештајном периоду јануар –децембар 2020. године Дом здравља је пословао са 

губитком у износу од 768.568 КМ. 

Слиједећи економске показатеље који су већ видљиви а предвиђају и у наредном периоду, 

да ће због глобалне кризе изазване пандемијом корона вируса SARS COVID -19, доћи до 

додатног пада економске стабилности и прилива финансијских средстава који ће се 



сигурно одразити и на пословање здравствених установа, па се самим тим стичу 

предуслови за предузимање активности на спречавању негативних ефеката пословања. 

У Програму рада за 2021. годину који је усвојен од стране Управног одбора установе и 

који ће се у наредном периоду наћи на усвајању у Скупштини града  као мјера смањења 

трошкова и губитка у пословању предвиђена  је и рационализација радних мјеста, 

првенствено радних мјеста немедицинских служби које нису предвиђене одредбама 

Правилника о основама стандарда и норматива здравствене заштите у Републици Српској, 

те се као такве и не финансирају од стране Фонда здравственог осигурања. 

 

Осврнућемо се на протеклу  2020. годину у којој је  од стране Фонда здравственог 

осигурања за финансирање услуга примарне здравствене заштите дозначено 6.260.000,00 

КМ, при чему су расходи за бруто плате радника 6.096.364,54 КМ те самим тим  остатак 

средстава од 163.635,46 КМ би требао да покрије све остале трошкове у пословање – 

трошкови набавке медицинског материјала и средстава, енергената, комуналних услуга и 

свих других трошкова који произилазе из пословања једне здравствене установе. 

 

Из свега напријед наведеног може се закључити  да како у претходним периодима, тако и у 

2020. години средства дозначена од стране Фонда здравственог осигурања Републике 

Српске нису довољна да покрију вриједност услуга које обавља Дом здравља, обзиром да 

вриједност услуга које се пруже су далеко веће од средстава која добијамо,а што је 

карактеристично за све здравстене установе у Републици Српској. 

 

Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста ЈЗУ Дом здравља Добој  

број:919/11 од 02.03.2011.год., а на који је сагласност сходно одредби члана 19. став1 тачка 

4. Закона о систему јавних служби дао начелник општине Добој дана 17.03.2011.год. актом 

број:02-022-1-489/11, на снази је даном предочавања ове Информације оснивачу. 

 

Предметним правилником број систематизованих радних мјеста урађен је  у складу са 

бројем осигураника којима су услуге пружане у Дому здравља Добој у 2011. години, као 

години  доношења правилника, те је сходно броју осигураника број систематизованих 

радних мјеста износио 357. 

Од марта 2011.године, као временског рока усвајања Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста ЈЗУ Дом здравља Добој  број осигураника је драстично 

опао, дијелом због природног одлива (смрт, миграције становништва и слично), а највише 

због чињенице да на подручју града Добој дјелује 5 приватних здравствених установа у 

којима сада своје потребе за медицинским услугама задовољава преко 10.000 осигураника. 

Надаље, у моменту систематизовања радних мјеста под ингеренцију Дома здравља Добој 

припадали су и осигураници са подручја данашње општине Станари, у којој је Дом 

здравља Станари основан 2017. године и самим оснивањем ове здравствене установе 

додатних цца 10.000 осигураника је престало своје потребе за медицинским услугама 

користити у Дому здравља Добој. 

 



2011. године ЈЗУ Дом здравља Добој имао је 69 439 осигураника, док је у 2021. години 

Дом здравља Добој уговорио услуге за 35.803 осигураника у области породичне медицине 

као основне и најважније дјелатности здравствених  установа примарног нивоа 

здравствене заштите. 

 

Смањењем броја осигураника из горе наведених разлога дошло је до одређеног броја 

смањења броја запослених радника када је ријеч о медицинским  радницима, који су свој 

радни ангажман наставили у приатним здравственим установама, Дому здравља Станари 

или одласком у иностранство. 

 

Смањење броја немедицинских радника дешавало се искључиво на бази природног одлива 

односно стицањем услова за пензију, те тренутно имамо ситуацију да је број 

немедицинских радника у односу на медицинске раднике и раднике који чине тимове који 

пружају медицинске услуге, а које су предмет плаћања по уговору са Фондом здравственог 

осигурања Републике Српске изнад 23% од укупног броја радника. 

 

Као закључак свега горе наведеног предлажемо Скупштини града Добоја да : 

 

- Усвоји Информацију о стању у ЈЗУ Дом здравља Добој уз препоруку покретања 

активности на рационализацији радних мјеста немедицинске струке. 

 

 


