На основу чл.39 Закона о слободном приступу информација од јавног значаја
("Службени гласник"РС 36/10), доноси се:

ИНФОРМАТОР О РАДУ СПЕЦИЈАЛНЕ
БОЛНИЦЕ ЗА НЕСПЕЦИФИЧНЕ
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "СОКОБАЊА"СОКОБАЊА ЗА 2019. год.

ЈУН 2020.
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1. Основни подаци о Специјалној болници за неспецифичне плућне болести "Сокобања"Сокобања
Пун назив установе:
Специјална болница за неспецифичне плућне болести „Сокобања“ - Сокобања
Скраћени назив: Специјална болница "Сокобања" у Сокобањи
ПИБ : 100693517
Матични број : 07248261
Шифра делатности: 8610
Адреса установе: Војводе Мишића 48 Сокобања
Телефон: 018/830-148,
Факс: 018/830-072
Електронска адреса: sokobolnica@mts.rs Веб
сајт: www.soko-banja.rs

Специјална болница "Сокобања" у Сокобањи је здравствена установа дефинисана по садржају
своје делатности адекватно и свом пуном називу Специјална болница за неспецифичне плућне
болести "Сокобања"-Сокобања.
Оснивач је државни орган, односно Влада Републике Србије и претежно се финансира из буџета
Републике Србије. Сходно својој делатности ова здравствена установа има осмишљене капацитете,
организацију рада, простор, опрему и оспособљени кадар. Специјална болница је научно - наставна
база Медицинског факултета из Ниша и Више медицинске школе из Ћуприје.
Специјална болница располаже са 530 постеља. Од тога 290 постеља (125 за болничко лечење и 165
за стационарну специјализовану продужену рехабилитацију) су у План мреже здравствених установа
у складу са Уредбом о плану мреже здравствених установа ( "Сл.гласник РС" бр 25/19).
Индикације у лечењу код деце и одраслих :
- Хронична опструктивна болест плућа -HOBP
- Астма
- Хронична респирацијска инсуфицијенција
- Алергијска и инфламаторна обољења горњих дисајних путева ( ринитиси, синузитиси)
- Пнеумоније и остале инфекције плућа
- Бронхиектазије
- Акутна стања из области респираторне медицине ( плућна емболија, акутна респирацијска
инсуфицијенција, хемоптизије)
- Обољења плућне марамице ( плеурални изливи, емпијем плеуре, пнеумоторакс)
- Саркоидоза
- Плућне фиброзе и остале болести плућног интерстицијума
- Хиповентилациони синдроми и "sleep apnea" синдром
- Акутна и хронична кардиолошка обољења ( АIM, коронарна болест, хипертензивне кризе,
поремећаји срчаног ритма, кардиомиопатије, срчана инсуфицијнција)
- Локомоторна и коштано-зглобна обољења и пострауматска стања
Дијагностика и терапија
Плућне дијагностичке и терапијске процедуре:
- комплетна биохемијска - хематолошка и микробиолошка лабораторијска испитивања
- кожни тестови на инхалационе алергене
- пулсна оксиметрија
- спирометрија са бронходилататорним тестом
- телесна плетизмографија
- коефицијент дифузије и трансфер фактор СО
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- ергоспирометрија
- гасне анализе артеријске крви и ацидобазни статус
- неивазивна механичка вентилиација
- комплетна RTG и UZ дијагностика: RTG плућа и срца, ултразвук плућне марамице, ултразвук
горњег абдомена и мале карлице, ултразвук меких ткива( дојке, штитне жлезде, тестиса итд.),
доплер крвних судова
- шестоминутни тест
- бронхоскопија, са свим техникама за дијагностику централних и периферних промена у плућима
и медијастинуму
- плеуралне пункције (дијагностичке и терапијске)
- плеуродеза и палијативно збрињавање рецидивирајућих плеуралних излива екстрапулмоналних
малигнома (дојке)
- торакална дренажа емпијема плеуре и пнеумотракса
- перкутана иглена биопсија плеуре
Кардиолошка дијагностика:
- ЕКГ
- тест оптерећења (тредмил)
- холтер ЕКГ-а
- холтер артеријског притиска
- ЕХО срца
Респираторна физикална терапија и рехабилитација и рехабилитација коштано-зглобних
обољења деце и одраслих:
- инхалација (аеросол) терапија, природна и апаратурна, са или без додатка лекова
(бронходилататори, секретолитици)
- тренинг респираторне мускулатуре (диригована вентилација, вежбе продуженог експиријума,
вежбе дијафрагмалног дисања)
- положајна дренажа, уз мануелну или апаратурну вибромасажу грудног коша
- кондиционе вежбе
- индивидуални и колективни здравствено-васпитни рад ( школа одвикавања од пушења цигарета,
едукација о правилној употреби пумпица, инхалатора и кисеоничних концетратора, едукација
оболелеих о промени животних навика и хигијенско-дијететском режиму итд.)
- електротерапија
- магнетотерапија
- терапија ултразвуком
- ласеротерапија
- хидротерапија
- хидрокинезитерапија
- shockwave терапија
- пелоидотерапија
- термотерапија (парафин)
- фототерапија ( инфра-руж).
2. Правна форма и структура власништва
Специјална болница " Сокобања" Сокобања је индиректан корисник буџетских средстава, која
располаже средствима у јавној својини.

4

3. Организациона структура

в.д.директор
др Весна
Милановић

пом.дир.за
болничко лечење
и рех.одраслих са
дневном
болницом
др Драган
Станојевић

пом.дир.за
болничко лечење
и рех.деце са
дневном
болницом
др Гордана
Видановић

пом.дир.за
спец.конс.прегле
де са лаб.и РТГ
дијагностиком
др Мирјана
Живановић

пом. дир. за
немедицинске
послове
др Драган
Богданић

Организационе јединице болнице:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Управа
Служба за болничко лечење и рехабилитацију одраслих са дневном болницом
Служба за болничко лечење и рехабилитацију деце са дневном болницом
Служба за специјалистичко-консултативне прегледе са лабораторијом и рендген дијагностиком
Болничка апотека
Служба за правне и економско-финансијске послове
Служба за техничке и друге сличне послове

4. Управљачка структура
Управљачку структуру Специјалне болнице чине: Управни одбор, Надзорни одбор, директор. Описи
функција Управног одбора, Надзорног одбора и директора су су дефинисани Статутом болнице, који
је усвојен 07.07.2006 на Управном одбору, као и на основу Решења о давању сагласности на Статут
болнице од стране Министарства здравља РС број 110-00-478/2006-02 од 21.12.2006год.
Органе управљања именује и разрешава министар здравља.
Управни одбор
Управни одбор Специјалне болнице има седам чланова, од којих су три члана из реда
запослених, а четири су представници оснивача. Чланове Управног одбора из здравствене
установе именује Министарство здравља на предлог Стручног савета болнице на период од четири
године.
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Надзорни одбор
Надзорни одбор Специјалне болнице има пет чланова, од којих су два члана из реда запослених у
Специјалној болници, а три члана су представници оснивача. Чланове Надзорног одбора именује
Министарство здравља на период од четири године. Чланове Надзорног одбора из реда запослених у
Специјалној болници оснивач именује на предлог Стручног савета Специјалне болнице. Надзорни одбор
одлучује ако је присутно више од половине чланова Надзорног одбора.
Директор Специјалне болнице
Директора Специјалне болнице именује Министарство здравља на основу јавног конкурса који расписује
Управни одбор. Јавни конкурс расписује се 60 дана пре истека мандата директора. Директор Специјалне
болнице именује се на период од четири године, највише два пута узастопно. Мандат директора рачуна се
од дана ступања на дужност.
Стручни органи Специјалне болнице:
1. Стручни савет
2. Стручни колегијум
3. Етички одбор
4. Комисија за унапређење квалитета рада
5. Интерна ревизија
На основу члана 82. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС бр. 7 2/ 20 19 ), Правилник РС о
заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и
извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 99/2011 и 106/2013) чл.25. став 1
тачка 2 и чл.26. Статута Специјалне болнице, успостављена је интерна ревизија у Специјалној болници
„Сокобања“. Послове интерне ревизије у болници обавња интерни ревизор запослен у болници.
Интерна ревизија помаже у постизању постављених циљева у болници применом систематичног и
дисциплинованог приступа у оцењивању активности и то:
1. Идентификовањем и проценом ризика у болници;
2. Проценом адекватности и ефикасности система финансијског управљања и контроле у односу на:
- идентификовање ризика , процену ризика и управљање ризиком од стране руководиоца болнице,
усклађеност пословања са законима, интерним актима и уговорима,
- поузданост и потпуност финансијских и других информација
- ефикасност,ефективност и економичност пословања
- заштиту информација,
- извршење задатака и постизање циљева
3. Давање препорука за побољшање активности у болници.
У Специјалној болници „Сокобања“ у току је увођење система Финансијског управљања и
контроле.
6. Управљање кадровима и Планови о континуираном професионалном усавршавању
медицинског и немедицинског особља
На основу члана 173а. став 1. Закона о здравственој заштити ( „Сл. гласник РС“ бр.25/2019 ), Закона о
начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ( „Сл.гласник РС“ бр 95/2018) и на
предлог Комисије за кадрове здравствених установа Кoмисија Министарства здравља донела je Кадровски
план за Специјалну болницу за неспецифичне плућне болести „Сокобања“ за 2018. годину где је
дефинисано : Укупан број запослених на одређено и неодређено време је 268 од чега 145 запослених
радника обављају послове за потребе обавезног осигурања на основу уговора са Републичким фондом за
здравствено осигурање. Кадровски план представља максималан број запослених у здравственим
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установама из Плана мреже,односно у свакој појединачној здравственој установи у одговарајућој
буџетској години.
Кадровски план садржи податке о укупном броју запослених, односно запослених у здравственој установи
за чије се плате средства обезбеђују из организације обавезног здравственог осигурања, као и број
запослених за чије се плате средства обезбеђују из других средстава у складу са законом. Плате запослених у
здравственим установама које се не обезбеђују из средстава Републичког фонда могу се финансирати из
планираних, односно реалних извора прихода здравствене установе сопствених прихода, који се остварују
ван уговора са Републичким фондом. Уколико здравствена установа не остварује довољан износ сопствених
средстава, не постоји основ за закључивање, односно продужење уговора о раду за запослене чија средства
за зараде се финансирају из сопствених средстава, односно здравствена установа је дужна да усклади рад
са чланом 159. Закона о здравственој заштити.
Што се тиче едукације кадра оно се обавља на бази Плана стручног усавршавања здравствених
радника, здравствених сарадника и других радника, а на основу предлога Стручног савета болнице.
СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХНА ДАН 31.12.2019.
МЕДИЦИНСКО ОСОБЉЕ
1 Укупно лекара
Лекари специјалисти
Лекари на специјализацији
Остали лекари
2 Сарадник са ВСС
3 Виша стручна спрема
4 Средња стручна спрема
Укупно на неодређено време
1+2+3+4
Мед. особље на одређено време
Свега медицинско особље
Укупан број запослених на одређено и

КАДРОВСКА ОПРЕМЉЕНОСТ
НЕМЕДИЦИНСКО ОСОБЉЕ
1 Висока стручна спрема
2 Виша стручна спрема
3 Средња стручна спрема
4 Нижа стручна спрема
5 КВ радник
6 ПКВ радник
7 НКВ радник
Укупно на неодређено време
1+2+3+4+5+6+7
14
Немедиц. особље на одређено време
117
Свега немедицинско особље
неодређено време
29
23
3
3
1
22
51
103

18
4
29
20
/
1
7
79
8
87
204

УПОРЕДНИ ПОДАЦИ О СТРУКТУРИ ЗАПОСЛЕНИХ НА ДАН 31.12.201831.12.2019.
мање/више
Опис
31.12.2018
31.12.2019
запослених
1 Укупно на неодређено
172
182
+10
медицинско особље
99
103
+4
немедицинско особље
73
79
+6
2 Укупно на одређено
28
22
-6
медицинско особље
16
14
-2
немедицинско особље
12
8
-4
Укупно 1+2
200
204
+4

7.Опис правила у односу на јавност рада
О свом раду Специјална болница обавештава јавност. Информисање јавности о раду Специјалне
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болнице врши директор или лице које он овласти. Јавност рада обезбеђује се објављивањем свих
релевантних докумената и информација на званичној интернет презентацији Специјалне болнице
„Сокобања“, одржавањем тематских конференција за медије, као и других конференција на које се
позивају представници медија, присуство заинтересованих лица при отварању понуда у поступцима
јавних набавки које су објављене на порталу Управе за јавне набавке, итд. Аудио и видео снимање
објеката и активности Специјалне болнице „Сокобања“, за јавно објављивање, је допуштено уз писмено
одобрење директора или лица које он овласти.
8.Опис надлежности,овлашћеља и обавеза
Специјална болница обавља стационарну и специјалистичко – консултативну здравствену делатност
у области превенције, дијагностике, лечења и рехабилитације неспецифичних плућних и осталих
интернистичких обољења коштано-зглобних и других локомоторних обољења код деце и одраслих. У
обављању здравствене делатности Специјална болница користи и природне лековите факторе:
термоминералне воде /хипо, хипертермалне и гас радон, лековито блато/ пелоид/. У оквиру своје
делатности Специјална болница нарочито :
-примењује најсавременије мере и поступке откривања болести, дијагностике лечења и
рехабилитације, здравствене неге и смештаја у болничким одељењима деце и одраслих, као и
фармацеутску здравствену делатност преко болничке апотеке,
-организује и спроводи стручно усавршавање здравствених радника, здравствених сарадника и
осталих радника и практичну наставу у току школовања,
-организује и спроводи унутрашњу контролу квалитета стручног рада,
-спроводи програме здравствене заштите у стационираним и амбулантним условима,
-спроводи мере здравственог васпитања на формирању понашања које води унапређивању и
очувању здравља,
-истражује и открива узроке и појаву ширења обољења и повреда као и начин и мере њиховог
спречавања, сузбијања, раног откривања, ефикасног и квалитетног лечења, рехабилитације и спречавања
инвалидности,
-утврђује и спроводи мере код елементарних непогода и ванредних стања, спроводи мере ради
спречавања нежељених компликација и последица при пружању здравствене заштите, као и мере опште
сигурности за контролу спровођења ових мера,
-пружа услуге из туризма и угоститељства у складу са прописима који уређују област туризма,
-обавља друге послове који су у функцији болнице као здравствене установе,
У обављању здравствене делатности, Специјална болница врши специјалистичко-консултативне и
стационарне здравствене услуге из следећих области здравствене заштите, специјалности и одговарајућих
ужих специјалности и то из:
-интерне медицине,
-пнеумофтизиологије,
-педијатрије,
-физикалне медицине и рехабилитације,
-пулмологије,
-кардиологије,
-спортске медицине,
-клиничке биохемије,
-микробиологије,
-радиологије,
-фармацеутске делатности,
У складу са законом Министарства здравља број 920-530-072-393/2018-09 од 07.08.2018.
У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања здравствене делатности, у Специјалној болници се
организују следеће организационе јединице:
-Служба за болничко лечење и рехабилитацију одраслих са дневном болницом,
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-Служба за болничко лечење и рехабилитацију деце са дневном болницом,
-Служба за специјалистичко-консутативне прегледе са лабораторијом и рендген дијагностиком,
-Болничка апотека,
-Служба за правне и економско – финансијске послове
-Служба за техничке и друге сличне послове.
Поред горе наведених делатности Специјална болница обавља и делатност:
-фитнес програма,
-велнес програма,
-редукције телесне тежине,
-обавља послове трговине на мало козметичким и тоалетним препаратима, књигама, новинама и
писаним материјалом и трговином на мало у специјализованим продавницама мешовите робе.
9.Поступак пружања здравствених услуга
Корисници
обавезног
здравственог осигурања имају право на болничко лечење,
стационирану
рехабилитацију, или амбулантно-поликлиничке услуге Специјалне болнице
„Сокобања“.За болничко лечење, пацијент са подручја матичне филијале добија упут од изабраног лекара,
а пацијенти који припадају осталим филијалама, добијају оверене упуте надлежне лекарске комисије из
своје филијале. Пацијент затим доставља упут у пријемно одељење, где лекар опредељује пацијента на
одређено одељење.
За стационарну рехабилитацију потребно је да пацијенти добију одлуку првостепене лекарске комисије
којом се упућују на рехабилитацију, или у случају пацијената са подручја матичне филијале, лекарска
комисија болнице пише захтев матичној филијали за одобрење специјализоване рехабилитације. Приликом
почетка специјализоване рехабилитације или болничког лечења неопходно је да пацијент понесе са собом
свој примерак овереног ОЛК обрасца – упут, здравствену књижицу и другу медицинску документацију која
прати стање због кога долази на рехабилитацију
– лечење.
За амбулантно- поликлиничке услуге пацијент се јавља у специјалистичку амбуланту са овереним упутом за
ту услугу и здравственом књижицом . Заказивање се врши преко ИЗИСА и за сада такав процес рада
функционише без проблема.
10.Преглед података о пруженим услугама
На основу чл.177 Закона о здравственом осигурању ( „Сл.гласник РС“ 25/2019), чл.23 став2 и чл.31 став
1 тач.5 Статута Републичког фонда за здравствено осигурање (
„Сл.гласник РС“ бр. 23/15) а у складу са одредбама Правилника о уговарању здравствене заштите из
обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2019 год. између уговорених
страна Републичког фонда за здравствено осигурање и Специјалне болнице за неспецифичне плућне
болести „Сокобања“. Специјалној болници накнада је утврђена Предрачуном средстава здравственим
установама, секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2019.-ту годину и износи
350.755.000,00 дин и то :
1. Накнада за спровођење стационарне специјализоване рехабилитације 104.345.000,00 дин.
2. Накнада за амбулантно-поликлиничке услуге 36.501.000,00 дин.
3. Укупна накнада 1+2 износи 140.846.000,00 дин.
4. Партиципација 270.000,00 дин.
5. Укупна накнада без партиципације 140.576.000,00 дин.
6. За услуге болничког лечења 209.909.000,00 дин.
По коначном обрачуну са РФЗО (у складу са Инструкцијом о начину и поступку спровођења коначног
годишњег обарчуна припадајуће накнаде са даваоцима здравствених услуга за 2019.год. број број 54123/2019-183-2 од 24.01.2019 године:
-За услуге болничког лечења – накнада за рад призната у износу од 193.853.145 дин. и то : плате у износу
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од 146.231.225,00. у висини обрачунских расхода за плате за уговорене раднике ; превоз у износу од
6.255.266,00.дин, у висини обрачунских расхода за превоз; енергенти у износу од 14.740.000,00.дин, у
висини обрачунских расхода; материјални трошкови у износу од 12.425.000,00.дин; - за исхрану
болесника у износу од 9.189.063,00 дин у висини вредности обрачунских расхода исказаних у примљеним
фактурама а највише до висине уговорених средстава –за услуге болничког лечења – лекови , призната
је накнада у висини фактурисаних средстава у износу од 13.104.000,00 дин. - Разлика између
фактурисане реализације и признате накнаде у износу од 0,00 дин.књиженa је као спорно потраживање. За
услуге болничког лечења цитостатици се признају у висини вредности утрошака исказаних у фактурама
здравствене установе и то 4.945,00дин, аванс по коначном обрачуну 0,00дин.
-за услуге болничког лечења – санитетски материјал призната је накнада у висини вредности исказаних у
фактурама здравствене установе а највише до уговорених средстава и то 10.233.958,00дин. Разлика
између фактурисане реализације и признате наканаде у износу од 438.947,00 дин књижена је као спорно
потраживање
-за амбулантно поликлиничке услуге призната накнада у висини вредности испостављених фактура а
највише до уговорених средстава и то 35.786.109,00дин.
-за услуге специјализоване рехабилитације призната накнада у висини вредности испостављених фактура и
то 95.962.949,00дин.
УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОСТВАРЕНИХ БО ДАНА ПРЕКО РФЗО ЗА 2018 У
ОДНОСУ НА 2019 год.
опис
остварење 2018
остварење 2019
индех остварења
1. Болница
49.513
49.161
1,00
1.1.Одсек интерне медицине
4.228
4.363
1.04
1.2.Интезивна нега-пулмологија
2.217
1.773
0,80
1.3.ПИН-пулмологија
7.272
7.286
1,01
1.4.Општа нега-пулмологија
29.837
29.133
0,98
1.5.Дневна болница
4.152
4.006
0,97
1.6.Рехабилитација повреда и
1.807
2.600
1,44
обољења локомоторног система
2. Рехабилитација
27.175
27.972
1,03
20.342
22.167
1,09
3.Остали - приватници
97.030
99.300
1,03
4.Укупно (1+2+3)
11.011
10.449
0,95
5. Пратилац по упуту
6.Укупно (4+5)
108.041
109.749
1,02
ФИНАНСИЈСКО ОСТВАРЕЊЕ УГОВОРА СА РФЗО ЗА 2019
опис
Уговор за 2019
остварење за 2019
1. Болница
209.909.000,00
298.322.985,93
1.1.Кардиологија
(ОН,ПИН,ИН)
1.2.Пулмологија (ИН)
1.3.Пулмологија (ПИН)
1.4.Пулмологија (ОН)
1.5.Дневна болница
1.6.Рани рехабилитациони
третман у реум.
1.7.Остале услуге
(дијагностика,лабораторија и др.

186.476.000,00

273.798.845,85
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1.1.Кардиологија
(ОН,ПИН,ИН)
1.2.Пулмологија (ИН)
1.3.Пулмологија (ПИН)
1.4.Пулмологија (ОН)
1.5.Дневна болница
1.6.Рани рехабилитациони третман
у реум.
1.7.Остале услуге
(дијагностика,лабораторија и др.
1.8.Лекови
1.9.Цитостатици
1.10.Санитетски материјал

13.104.000,00 12.618.430,63
4.000,00
10.325.000,00

4.944,94
10.672.905,27

2 .Лекови ван уговора
/

1.228.192,24

3. Амбуланта
4.Рехабилитација
Укупно (1+2+3)

36.501.000,00
104.345.000,00
350.755.000,00

35.786.108,70
95.962.948,95
430.072.043,58

СТРУКТУРА КОМЕРЦИЈАЛНИХ КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА- УПОРЕДНИ
ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ БО ДАНА ЗА 2019 У ОДНОСУ НА 2018

1 Војни осигураници
2 ПИО
3 Радне организације
4 Лица која сама
плаћају
5 Пансион
Укупно 1+2+3+4+5

остварење 2018

остварење 2019
2.148
6.669
1.586
8.012

1.910
5.431
3.181
7.100

1.927
20.342

4.545
22.167

индекс остварења
0,89
0,82
2,01
0.89

С
Т
Р
У
К
Т
У
Р

2,36
1,08

А ПАЦИЈЕНАТА НА СТАЦИОНАРНОМ ЛЕЧЕЊУ ПРЕМА НАЧИНУ
ДОЛАСКА

редни
број
1
2
3

начин доласка
пацијенти са упутом РФЗО
комерцијални гости
Укупно

број остварених бо
% учешћа у укупном
дана
остварењу бо дана
87.582
79,80
22.167
20,20
109.749
100
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11.

Подаци о приходима и расходима

СТРУКТУРА УКУПНОГ ПРИХОДА
опис

укупни приходи

приходи од РФЗО

износ
% учешћа

432.395.874,84
100

349.500.447,97
80,83

сопствени
приходи
74.962.611,74
17,34

приходи из
буџета
/
/

остали
приходи
7.932.815,13
1,83

УПОРЕДНИ ПОДАЦИ ОСТВАРЕНОГ УКУПНОГ ПРИХОДА У ПЕРИОДУ 31.12.2018- 31.12.2019
опис
2018
2019
индекс
укупни приходи
402.941.544
432.395.875
1,08
приходи од РФЗО
330.505.343
349.500.448
1,06
приходи из буџета
/
/
/
остали приходи
72.436.201
82.895.427
1,15
СТРУКТУРА РАСХОДА
опис
бруто зараде
стални трошкови
трошкови путовања
услуге по уговорима
текуће поправке и одржавања
материјал
порези, таксе и остале дажбине
остали трошкови
Укупни расходи

износ
211.854.642,60
49.348.064,98
1.966.517,55
28.981.838,14
5.644.651,16
58.582.766,57

% учешћа
55,32
12,88
0,51
7,57
1,47
15,30
0,96
5,99
100

3.680.308,00
22.940.919,76
382.999.708,76

УПОРЕДНИ ПОДАЦИ ОСТВАРЕНОГ УКУПНОГ РАСХОДА У ПЕРИОДУ 31.12.2018- 31.12.2019
опис
бруто зараде
материјал
остали трошкови
Укупни трошкови
Спецификација прихода

2018
2019
196.277.936,91
211.854.642,60
56.765.036,07
58.582.766,57
120.484.960,76
112.562.299,59
373.527.933,74
382.999.708,76
и расхода по готовинском принципу

индекс
1,01
1,08
1,20
1,08
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Р.бр
1
2
3

НЕТО ОБРАЧУН

опис
укупни приходи
укупни расходи
СУФИЦИТ

износ
432.395.874,84
382.999.708,76
49.396.166,08

УПОРЕДНИ ПОДАЦИ НЕТО ОБРАЧУНА ПРИХОДА И РАСХОДА -31.12.2018-31.12.2019
укупни приходи
укупни расходи
РЕЗУЛТАТ

2018

2019

402.941.543,71
373.527.933,74
29.413.609,97

432.395.874,84
382.999.708,76
49.396.166,08

КОРИГОВАНИ РЕЗУЛТАТ-НЕТО ОБРАЧУН
Р.бр опис
1 Приливи средстава
текући приходи
примања од продаје нефинансијске имовине
примања од задужења и продаје финансијске имовине
2 Одливи средстава
текући трошкови
издаци за нефинансијску имовину
издаци за отплату главнице и набавку финансијске
имовине
3 Суфицит (1-2)
4 Суфицит из ранијих година
5 Суфицит (4+3)

износ
438.329.664,84
432.395.874,84
5.933.790,00
/
394.473.996,23
382.999.708,76
11.474.287,47
/
43.855.668,61
23.217.742,92
67.073.411,53

Расположива новчана средства на дан 31.12.2019. износе 102.878.421.89 дин.
Подаци о инвестицијама и инвестиционом одржавању 01.01.2019-31.12.2019

12.
Р.бр
1
2
3
4

назив инвестиције
инвестиционо одржавање болнице
медицинска опрема
остала опрема
Укупне инвестиције 1+2+3

износ
2.162.785,40
1.555.241,84
5.817.039,00
9.535.066,24

Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима 01.01.2019-31.12.2019

13.
Р.бр

1
2
3
4
5

месец

јануар
фебруар
март
април
мај

просечна
бруто з арада

78.554,79
78.281,37
74.865,76
78.165,20
78.932,30

просечна нето
зарада по
запосленом

просечна
бруто зарада
по
запосленом 3:
12

просечна
бруто зарада
по
запосленом 4:
12

56.647,32
56.518,96
54.107,85
56.413,80
56.862,40
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6
јун
7
јул
8
август
9
септембар
10 октобар
11 новембар
12 децембар
УКУПНО

75.052,74
78.882,45
75.947,51
73.722,25
75.740,57
83.420,93
82.705,55
934.271,42

54.130,25
56.829,82
54.776,69
53.199,97
54.610,99
60.013,74
59.610,11
673.721,90

77.855,96

56.143,50

14.Подаци о јавним набавкама
Спровођење поступка Јавних набавки обавља се у складу са Законом о јавним
набавкама (
"Сл.Гласник РС" ,бр.68/2015 ).
Спроведене су 4 јавне набавке у отвореном поступку , 3 преговарачка поступака без објављивања
позива за подношење понуда , 24 јавне набавке мале вредности и то: 16 за добра, 7 за услуге и 1 за
радове. Спроведене су 27 наруџбенице ( набавке за које се закон не примењује ).
15.Подаци о државној помоћи
Специјална болница „Сокобања“ нема овлашћење за давање државне помоћи, нити пак донација.
16.Навођење прописа
Делокруг рада Специјалне болнице „Сокобања“ одређен је законима, подзаконским актима, као и
Статутом Специјалне болнице „Сокобања“. Специјална болница за неспецифичне плућне болести
„Сокобања“ у свом раду примењује следеће:
Закон о здравственој заштити("Сл. гласник РС", бр.25/2019)
Закон о здравственом осигурању("Сл. гласник РС ", бр. 25/2019)
Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр.13/2017 одлука УС, б р . 113/2017,95/2018-аутентично тумачење)
Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.91/2019)
Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
("Сл. гласник РС",бр.81/2016 - одлука УС и бр.95/2018)
Закон о пензијском и инвалидском осигурању ("Сл. гласник РС", бр.46/2019-одлука УС и бр.
86/2019)
Закон о бањама ("Сл. гласник РС", бр.95/2018-др.закон)
Закон о водама ("Сл. гласник РС",бр.95/2018 и бр.95/2018-др.закон)
Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС",бр.87/2018 и бр.87/2018-др.закон)
Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму ("Сл. гласник РС", бр.30/2010)
Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС",бр.31/2019 и бр.72/2019)
Закон о буџету РС ("Сл. гласник РС",бр.84/2019)
Закон
о
порезу
на
додатну
вредност
("Сл.
Гласник РС",бр.4/2019-усклађени
дин.изн.,бр.72/2019)
Закон о здравственој документацији и евиденцији у области здравства ("Сл. гласник РС",
бр.25/2019-др.закон)
Закон о правима пацијената ("Сл. гласник РС",бр.25/2019-др.закон)
Закон о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља ("Сл. гласник
РС", б р . 104/2013)
Закон о заштити становништва од заразних болести ("Сл. гласник РС",бр.15/2016)
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Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС",бр.31/2019,бр.37/2019-др.закон)
Закон
о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр.87/2018)
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС",
б р . 36/2010)
Закон о општем управном поступку ("Сл. гласник РС",бр.18/2016 и бр.95/2018-аутентично тумачење)
Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр.113/2017-др.закон)
Закон о туризму ("Сл. гласник РС", бр.17/2019)
Закон о угоститељству (Сл.гласник РС“,бр.17/2019)
Као и следеће:
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова
Правилник о канцеларијском и архивском пословању
Листа категорија регистраторског материјала са роковима чувања
Акт о процени ризика Специјалне болнице „Сокобања“
Акт о безбедности информационо-комуникационих система
Правилник о трошковима рекламе и репрезентације Правилник
о ближем уређењу поступка јавне набавке Правилник о
вршењу пописа
Правилник о калу, растуру, лому и квару Правилник
о поступку унутрашњег узбуњивања
Правилник о накнади трошкова у јавном саобраћају ради одласка и повратка са рада Правилник
о безбедности и заштити на раду
Правилник о поступку евидентирања утрошка материјала за текуће одржавања техничке групе и
начину уништења замењених тј.расходованих резерних делова
Упуство-Правилник о коришћењу санитетских и путничких возила
Правилник о стручном усавршавању и образовању запослених
Правилник о службеним путовањима
Правилник о начину требовања, евидентирања, фактурисања и раздужеља лекова и санитетског
материјала
Правилник о функционисању кухиње
Упутуство-Правилник о стицању и расподели соспствених прихода
Правилник о поступку за утврђивање одговорности за повреду радних обавеза и непоштовање
радне дисциплине запослених
Правилник о раду портира
Пословни кодекс
Правилник о болничким инфекцијама
Правилник о изградњи станица за снабдевање горивом и ускладиштавању и претакању горива
Правилник о поступку прегледа и испитивања радне средине, оруђа за рад, електричних
инсталација и инсталација флуида
Правилник о руковању опасним материјама
Правилник о кућном реду
Правилник о критеријумима за организовање, стандардима и методолошком упуству за поступање
интерне ревизије
Одлука о коришћењу службених мобилних телефона Одлука
о наградама и накнадама за рад колегијалних органа
Упутство о кретању рачуна
Програм основне обуке и провере знања запослених из области заштите од пожара
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14. Одговорност за састављање и ажурирање Информатора о раду Специјалне болнице
Информатор о раду Специјалне болнице „Сокобања“ издаје Специјална болница у складу са чланом
39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Лица одговорна за састављање и ажурирање података у Информатору о раду Специјалне болнице
„Сокобања“ су:

Дипломирани економиста
Милена Стојичић-дипл.ецц
milena.stojicic@yahoo.com
В.д.директора
Др Весна Милановић
sokobolnica@mts.rs
Датум састављања:
Јун 2020. са обрадом података за период 01.01-31.12.2019.
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