
Наслов:

            

           

             ПЛАН РАДА УДРУЖЕЊА ЗА 2017 ГОДИНУ 
-приједлог-

УДРУЖЕЊЕ ДОКТОРА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1



               УВОД

План  рада  је  припремљен  за пословну 2017.годину у раду Удружења доктора
породичне  медицине  Републике  Српске форматиран  је  да  обезбједи  несметано
функционисање удружења и остваривању мисије и циљева . План је  заснован  на
постулатима: 

 Циљевима  и задацима које има статутом дефинисано  Удружење

 Статута удружења

 Стратешког  плана Удружења за период 2015-2019.

  Протоколима о сарадњи

1.ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ

На основу  горе наведених документа  , за  седму календарску  годину пословања
удружења дефинисане су  активности за 2017. годину а које укључују реализација
циљева:

1. Јачање позиције породичне медицине  у здравственом сектору РС-а  

2. Побољшање сарадње са регионалним удружењима

3. Побољшање међународне позиције удружења (Wonca)

4. Јачање аутономности у раду подружница 

2. ПРЕДВИЂЕНЕ АКТИВНОСТИ

Активности  планиране  за  календарску 2017 годину представљају континуирани
наставак напора из ранијег периода да се оснажи позиција удружења ,  његов значај
у  здравственом систему, невладином сектору као и у комплетном друштву. 

План активности за ову годину обухвата  мјере и активности које ће довести до
реализације циљева из стратешког плана за период од 2014-2019.

Табела 1. представља приказ планираних активности, носиоце и временске оквире
за дефинисане задатке.
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Табела1.Приказ активности Удружења за 2017.годину.
                                      Активности Носиоци      Вријеме

1.Ажурирање базе података са новим члановима

писаним и електронским путем.

Предсjедници 
подружница и 
секретарска 
служба

Континуирано

2.Реализација активности из потписаних 

протокола са  секцијом опште медицине 

Републике Србије, удружењем  Кохом из 

Хрватске , спец. удружењима из РС-а, друштвом 

доктора РС-а.

Предсjедништво Континуирано

3.Успостављање стратешке сарадње са 

Америчком академијом доктора породичне 

медицине

Комисија за 
међународну 
сарадњу и 
предсједник

Децембар 
2017

4.Тромјесечни  састанци  са  представницима
Министарства здравља и соц заштитеРС  

Предсjедник и 
чланови 
председништва

Континуирано

5.Организовање  око  30-40 радаионица
континуиране  медицинске  едукације  за  све
чланове  удружења  из цијелог РС-а (
кардиолошких, дерматолошких, хематолошких
и др

Комисија за 
КМЕ

Континуирано
2017

6.Размјене  искустава  са  невладиним
организацијама пацијената  путем периодичних
састанака 

 
Предсjедништво

Децермбар 
2017

7.Реализација развоја  управљачких капацитета
чланова удружења и појединаца

Радна група Децембар 
2017

8.Организација  конференције  дванаестих дана
породичне  медицине   Републике  Српске сa
међународним учешћем.

Организациони 
одбор
Научни одбор

Октобар 2017

9.Унапријеђење  сарадње  са  институцијма
здравственог система  РС  путем  редовних
консултација  и  састанака  на  питањима  од
обостраног  интереса-листе  лијекова,  концепт
уговарања,  стандарди  и  нормативи,

Предсjедништво Континуирано
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рехабилитација,  ортопедска  помагала,
специјализација  и  субспецијализација,
информатизација,  минимални  пакет,  и  друге
теме    (МЗСЗ,ФЗОРС, )  

10.Реализација програма рада Скупштине ( двије
сједнице  скупштине)  и  програма  рада
предсједништва  (три сједнице председништва)
и  доношење  одговарајуће  регулативе  за
квалитетнији  рад  свих  организационих
структура удружења. 

Скупштина и 
Предсjедништво

фебруар-
децембар
март-август-
новембар 
2017

11.Информисање    јавног мијења  о циљевима  
и   о раду удружења. путем сајта, часописа, 
Медици кома, КОД-а, путем писаних и 
електронских медија.

Предсjедништво
чланови 
комисија

Континуирано

12. Обиљежавање свјетског дана породичне 
медицине под геслом «ДЕПРЕСИЈА»

 Централна 
манифестација-
ЗВОРНИК

19 05.2017

13.Провођење активности и пројеката у складу
са  потребама  развоја  концепта  породичне
медицине на цијелој територји РС-а

Радна група Континуирано

14.Ревизија дијагностичко-терапијских водича и
смјерница за добру праксу

Комисија за 
водиче

Континуирано

Прецитнији термински план задатака и  активности  ће бити  усклађиван  према
могућностима и   расположивом   времену  које  има већина чланова удружења.

2  .1. Финансирање рада удружења  
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Табеларни приказ оквирних трошкова за поједине активности које удружење треба
реализовати у 2017 години.

Табела1.Приказ  прихода и расхода  за фискалну 2017.годину.
        
Бр.

Приходи      износ

100 Чланарине 70000,00 КМ

101 Донације 1000,00 КМ

102 Спонзорства 25 000,00 КМ

104 УКУПНО 33 000,00 КМ

Расходи износ

200 Материјални трошкови  за трошкове: струје, гријања, телефона 
и факсова, воде, канцелариског материјала и трошкови рада 
администратора, информатичке опреме,одласци на 
конференције,радни састанци у име Удружења, чишћењe,. ПДВ-
а на закупнину простора, горивo,смјештај и други трошкови 
организације за долазак на састанке Скупштине и 
преседништва.

6000,00 КМ

201 Хонорари за реализацију едуктивних радионица уз  трошкове  
пореза.

1000,00 КМ

202 Помоћи за лијечење 1000,00 КМ

203 Учешће на међународним конференцијама 1000,00 КМ

204 Помоћ у реализацији пројеката од стратешког интереса за 
Удружење

500,00 КМ

205 Чланарина у Међународним асоцијацијама Вонка и асоцијација 
опште/породичне медицине  Југоисточне Европе 

2000,00 КМ

207 Одржавање веб сајта Удружења 1800,00 КМ
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208 Књиговодствене услуге 1200,00 КМ

209

210

Трошкови  организације конференције и организације 

Обиљежавање свјетског дана породичне мед 

14 000,00 КМ

5 0000 КМ

211 УКУПНО 31 700,00 КМ

3. РЕСУРСИ

Овај дио плана рада Удружење одређује  ресурсе који су неопходни да би Удружење
могло  наставити  са својим радом. и реализацијом предвиђених активности 

3.1 Финансијски ресурси

С обзиром  да  се  од  Удружење не  може  очекивати  да  самостално  покрива  све
трошкове пословања  док се не прошири систем чланарина који за ранији период
покривао са  5-10% укупних трошкова,  дио средстава ће  да буде обезбјеђен од
сарадње са фармацеутским кућама и  евентуалној реализацији  других програма
/пројеката у сарадњи са локалним  заједницама и централним институцијама, као и
путем одређених  донацијама. 

3.2 Људски ресурси

У реализацији планираних активности кључну улогу ће имати председништво и
скупштина удружења, као и комисије и радне групе које су у саставу тих тијела.
Такође значајну улогу ће имати сви чланови удружења и сарадници.

3.3 МАТЕРИЈАЛНИ РЕСУРСИ

Просторије за одржавање састанака, скупштине, један дио информатичке опреме су
обезбјеђени из протеклих аранжмана. тако да су се стекли сви материјално 
технички услови за несметан рад удружења.
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