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 I.УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 
 
 Дом здравља Рашка послује као самостална здравствена институција Дома 
здравља чији је оснивач до 31.12.2006 била Република Србија а потом је оснивачка 
права преузела Општина Рашка.  
 
ПОДАЦИ О УКУПНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА 

 
      

 

Период 
Укупан број запослених радника Укупан број запослених 

на бази остварених 
часова рада 

 

На одређено На неодређено Укупно  
1 2 3 4=2+3 5  

31.12.2017. 4 139 143 147 
 
 

31.01.2019 5 138 143 16  
 
 
Дом здравља пружа услуге примарне здравствене заштите  са стационаром и 
стоматолошком здравеном  заштитом.У свом саставу има уговорене раднике на основу 
кадровског плана Министртва здравља и то укупно         138         запосени на 
неодређено радно време. Дом здравља Рашка у свом саставу има    5   запослених            
на одређено време који  мењају  запослене уговорене раднике који се налазе на 
боловању   илису одсутни по другом основу . 
Поред ових запослених Дом здравља Рашка има       16    радника ангажованих  по 
Пројекту а чије зараде финансира локална самоуправа на основу  Уговора и Одлуке о 
буџету  
 
 Уговорени радници запослени на неодређено радно време су у  

-Примарној здравственој заштити               114      запослених  
-Секундарној здравственој заштити               16 запослених 
-Стоматолошкој здравственој заштити      8. Запослених 
 

На основу Кадровског плана и Закона о максималном броју запослених  за 2018 годину 
у Дому здравља Рашка на дан 31.12.2018 има запослених    138           радника на 
неодређено време Кадровска структура уговорених радника је следећа  
 Извори података за овај извештај су завршни рачун за 2018 годину који је Дом 
здравља Рашка сачинио у складу са чл.8 Уредбе о буџетском рачуноводству и доставио 
РЗЗО Филијали Краљево. Сви вредносни показатељи исказани су у 000 динара уколико 
није другачије наглашено. 
 
 
 II. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА 
 
2018 годину који је Дом здравља Рашка сачинио у складу са чл.8 Уредбе о буџетском 
рачуноводству и доставио РЗЗО Филијали Краљево , коначни обрачун са РФЗО 
Краљево и реализација средстава трансфера за здравство од СО Рашка. 



Пословање Дома здравља у Рашки по финансијском извештају за пословну 
2018.годину огледа се у следећем: 
 

01 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА  
                                     

Конто Назив конта Садашња вредност 31.01.2019 
011121 Грађевински објекти 33.787.365,67 
011211 Опрема за саобраћај-возила 4.410.315,00 
011221 Административна опрема 1.041.327,87 
011222  Рачунарска опрема 645.684,99 
011223 Комуникациона опрема 14.690,78 
011225 Опрема за домаћинство и 

угоститзељсто 
47.110,46 

011251 Медицински апарати  4.557.484,88 
011252 Лабораторијска опрема 123.394,56 
014112 Природна имовина 13.060,52 
 УКУПНО 44.640.434,73 
 
. 

         
 
 02 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА свега    3.514.196,00 
   
   
 
Конто Наѕив конта 31.12.2018 
022111 залихе ситног инвентара           147.611,37  
0222110 залихе материјала за грејање 442.320,38 
0222220 залихе материјала за поправке 2.375,00 
0222310 залихе административног 

материјала 
426.773,44 

0222342 залихе горива у возилима 150.528,16 
0222371 залихе медицинског и лаборат 

материјала магацин       
1.236.913,54 

0222373 залихе зубарскохг материјала 415.968,80 
022237 залихе санитетског материјала 291.543,07  
0222376 залихе ро филмова 0 
0222377 залихе вакцина 16.616,68 
0222380 залихе хране 166.421,00 
0222381 Залихае материјална за 

хигијену 217.125,00 
 УКУПНО 3.514.196,00 
 
 
 12  НОВЧАНА СРЕДСТВА     
 
Конто Наѕив конта На дан 31.12.2018 
121100 текући рачун 2.135.043,30 
 
 



  
 
 2   ОБАВЕЗЕ 
 
 23 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ    
 
 Назив конта На дан 31.12.2018 
230000 Обавезе за запослене 5.613.319,92 
 
 252111 ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА  
  
Конто Назив конта На дан 31.12.2018 
252111 Обавезе према добављачима 10.675.263,46 
 
 
 
 Укупно остварени приходи  у 2018    226.249.737,01 
 Укупно остварени расходи у 2018      222.009.185,00 
 Набавка основних средстава              4.439.450,00 
 Мањак новчаних средства                        
     
 
1.Укупни приходи и примања             
         
Анализом пословања уочава се следеће: 
 
 
Приходи: 
 
Укупно остварени приходи у 2018 години износе 226.249.737,01.У финансијској 
структури прихода учествовали су.   
1.Приходи из буџета Опшине Рашка      23.823.463,90      
2.Приходи РФЗО                             198.477.088,26          
3.Други приходи                             3.949.184,85 
   
Расходи: 
 
Укупни расходи износе         226.448.635,00 .Њихова структура огледа се у следећем. 
 
 1.Расходи за запослене             157.541.585,96               
 (Овде су бруто плате,доприноси,боловање до 30.дана ,социјална давања и др.) 
 2.Стални трошкови          15.934.776,38 
 3Трошкови путовања           1.445.765,00
 5.Материјал             30.251.487,81 
 6.Услуге по уговору            3.151.366,28 
 7.Специјализоване услуге         10.052.177,84
 8.Текуће поправке и одржавање         3.241.092,88 
 9.Остали расходи               308.937,00 

8.Набавка основних средстава  износи         4.439.450,00 
9.Трошкови амортизације                 82.000,00 



  
 
  
 
 
 III .  ЗАКЉУЧАК 
 
 -Дом здравља  Рашка у моменту израде завршног рачуна има и то: 
-неизмирених обавеза према добављачима  у износу    10.946.239,24 
-Зараде и накнаде зарада у Дому здравља  за период од 01.01.- са првим делом 
децембарске зараде су исплаћене закљчно са 31.12.2018.године 
-Сви порези и доприноси на исплаћене зараде и накнаде до 31.12.2018 године су 
измирени 
-Залихе у Дому здравља Рашка изнсе преко 3.514.000,00 динара  
 
После свих спроведених књижења утврђено је да је пословање Дома здравља за  
пословну 2018годину  има остварен дефицит у износу од  199.000,00 динара 
 Остварени дефицит је покривен суфицитом оствареним у претходним 
годинама кроз корекцију резултата 
-  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
     
 
 
 
 
 
    
  
   
  
 


