
На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', 
број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени 
лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016 и 98/2016) и члана 12. Правилника о 
поступку припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", 
број 125/2008) 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од  28.09.2016. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I   Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на План рада 
Дома здравља Ниш за 2016. годину и Финансијски план Дома здравља Ниш за 
2016. Годину. 
 
 II  Предлог решења о давању сагласности на План рада Дома здравља 
Ниш за 2016. годину и Финансијски план Дома здравља Ниш за 2016. годину 
доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред 
седнице Скупштине Града. 
  

III   За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша, одређује се Мирјана Поповић, начелница Управе за дечију, социјалну 
и примарну здравствену заштиту и др Милорад Јеркан, директор Дома здравља 
Ниш. 
 
 
 
Број: 1366-14/2016-03 
У Нишу, 28.09.2016. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Проф. др Милош Банђур 
 

 



 
 На основу члана 37 Статута Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, бр. 88/2008), Скупштина Града Ниша на седници одржаној 
_____._____. 2016. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I   ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада Дома здравља Ниш за 
2016. годину , број 2/2 од 21.01.2016. године , донет одлуком Управног 
одбора Дома здравља Ниш број 2/2 од 21.01.2016.године и Финансијски 
план Дома здравља Ниш за 2016. годину , број 301 од 21.01.2016. године , 
донет одлуком Управног одбора Дома здравља Ниш број 2/9, на седници 
одржаној 21.01.2016.године . 
 
 
 II Решење доставити: Дому здравља Ниш, Управи за дечију, 
социјалну и примарну здравствену заштиту и Управи за финансије, 
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
 
 
Број: ______________ 
 
У Нишу, _____._____.2016. године 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 

     ПРЕДСЕДНИК 
   Мр Раде Рајковић 

 
            ________________ 

 
 
 
 
 



 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Управни одбор Дома здравља Ниш на седници одржаној дана 21. 01. 
2016. године, Одлуком број 2/2 донео је План рада Дома здравља Ниш за 
2016.годину и Одлуком број 2/9 донео је Финансијски план Дома здравља 
Ниш за 2016. годину и доставио Управи за дечију, социјалну и примарну 
здравствену заштиту. 
 У Установи се обезбеђује превентивна здравствена заштита за све 
категорије становника, општа медицина, здравствена заштита жена и деце, 
патронажна служба, лабораторијска и друга дијагностика, стоматолошка 
здравствена заштита и друге делатности у складу са Законом и Уредбом о 
плану мреже здравствених установа. 
 Реализацијом донетог Плана рада и Финансијског плана Установе 
тежи се постизању циља да Дом здравља буде водећа установа на 
примарном нивоу здравствене заштите почевши од здравствене заштите 
деце, па надаље, такође и регионални центар за едукацију свих профила 
здравствених радника. 

За реализацију Плана рада,  Дом здравља обезбеђује средства из 
прихода путем уговора са РФЗО – Филијала Ниш. Средства опредељена 
овим уговором троше се искључиво за намене предвиђене истим, а то су: 
плате запослених, накнаде за трошкове превоза, остале индиректне 
трошкове, лекове, санитетски и медицински потрошни материјал. Средства 
за инвестиционо улагање, инвестиционо текуће одржавање и набавку 
медицинске и немедицинске опреме и текућег одржавања Дома здравља 
обезбеђују се из буџета Града Ниша према потребама и приоритетима 
установе. 

План рада и  Финансијски план Дома здравља Ниш за 2016. годину  
сачињени су у складу са Законом, подзаконским актима, прописима града 
и циљевима садржаним у оснивачком акту, те с тога Управа за дечију, 
социјалну и примарну здравствену заштиту предлаже доношење Решења 
као у диспозитиву. 
 

     
   УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ 
  И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 

        - НАЧЕЛНИК – 
      Мирјана Поповић 

 
     _______________ 

                              



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               ДИРЕКТОР 
                                                                                     ДОМА ЗДРАВЉА НИШ 
 
                                                                                 ____________________________ 
                                                                                      Доц.др Милорад Јеркан 
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ПЛАН РАДА   
ДОМА ЗДРАВЉА НИШ ЗА 2016.ГОДИНУ 

 
 
          Дом здравља Ниш је установа примарне здравствене заштите у којој је квалитет 
здравствене заштите препознат као једна од најважнијих карактеристика здравствене заштите. 
Унапређење квалитета рада и безбедност пацијената су саставни део свакодневних 
активности здравствених радника. Приоритет рада је унапређење превентивне здравствене 
заштите са циљем подизања нивоа свести корисника  о  здравим стиловима живота а крајњи 
циљ је превенција болести а самим тим велика уштеда за друштво. 

 
 
 

                                        ДЕФИНИСАЊЕ УСТАНОВЕ 
 

 
 На основу члана 264. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике 
Србије“, бр.107/05), члана 5. Уредбе о плану мрежа здравствених установа и тачка XX Табеле 
из Уредбе („Службени гласник Републике Србије“, бр. 42/2006), члана 4. Закона о јавним 
службама („Службени гласник Републике Србије“, бр.42/91, 71/94 и 79/05-др.закон), члана 18. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр.9/02, 33/04 и 
135/04) и члана 37. Статута града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 88/2008), 
Скупштина града Ниша, на седници одржаној 11.12.2006.године донела је Одлуку о 
преузимању оснивачких права над Домом здравља Ниш. 
 Град Ниш преузима оснивачка права над Домом здравља Ниш (у даљем тексту: 
Установа). 
 Назив Установе је: Дом здравља Ниш.  

Седиште Установе је у Нишу, ул. Војводе Танкосића бр.15. 
Установа има својство правног лица. 
У установи се обезбеђује превентивна здравствена заштита за све категорије 

становника, општа медицина, здравствена заштита жена и деце, патронажна служба, 
лабораторијска и Ро дијагностика, стоматолошка здравствена заштита и друге делатности у 
складу са Законом и Уредбом о Плану мрежа здравствених установа. 

Средства за обављање делатности из члана 4. ове Одлуке, односно за остваривање 
програма рада установе обезбеђују се у складу са Законом. 

Средства за оснивање и рад Установе остају у државној својини, а Установа задржава 
право коришћења. 
 
 
 
 

    ДОМ ЗДРАВЉА НИШ 
Ниш, ул. Војводе Танкосића 15 
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 Мисија Дома здравља Ниш 
 
 Дом здравља је здравствена установа на нивоу примарне здравствене заштите, чија је 
основна улога унапређење, очување здравља и лечење корисника здравствене заштите кроз 
пружање услуга базираних на савременим медицинским доктринама у оквиру властитих и 
друштвено економских могућности заједница.  
  
 Визија Дома здравља Ниш 
 

Дом здравља Ниш ће задржати лидерску  позицију на пољу примарне здравствене 
заштите у југоисточној Србији пружајући здравствене услуге високог квалитета, утемељене 
на јасном стратешком правцу, праћењу потреба корисника, чврстим системима контроле и 
безбедности  пацијената. 
         Ово ће се постићи снажним управљањем учинком и проактивним управљањем 
ризицима, захваљујући способној и искусној радној снази и делотворној менаџерској 
организацији. 
 
 Оснаживање улоге Дома здравља као "чувара капије", према вишим нивоима 
здравствене заштите и померање фокуса са куративне на превентивну медицину, 
представљају неке од кључних детермината у процесу реформе примарне здравствене 
заштите у периоду који је пред нама. Јасан стратешки правац и дефинисање "правих" 
организационих циљева, предуслови су за трансформацију Дома здравља Ниш здравствену 
установу која се континуирано мења, пратећи потребе корисника здравствене заштите и 
излазећи им у сусрет. Дом здравља Ниш, као једна од већих установа овог типа у држави уз 
коришћење адекватних људских, материјалних и других ресурса са правом очекује да буде 
регионални лидер у процесу изградње окружења које ће омогућити постизање максималних 
организационих резултата. 
 
 Делатност установе 
 
 Дом здравља Ниш је установа примарне здравствене заштите, која велику пажњу 
поклања унапређењу квалитета рада и безбедности пацијената и ради у складу са 
акредитацијским стандардима. Посебна пажња се посвећује осетљивим групама 
становништва и то: деци, адолесцентима, трудницама и породиљама, старијим од 65 година, 
као и маргинализованим групама становништва. Одраслом, радно способном становништву 
се посвећује пажња кроз промоције здравља, јер је уочена недовољна заинтересованост и 
препознавање значаја превентивних прегледа. Планом промотивних активности за 2015. 
годину обухваћене су све категорије становништва почев од новорођенчади па све до 
геријатријских пацијената и пацијената на палијативном збрињавању, са посебним освртом на 
осетљиве и маргинализоване групе. Грађанима Ниша је омогућено да се у опуштеној 
атмосфери посаветују са лекаром, психологом, нутриционистом или медицинском сестром 
без плаћања партиципације, а све услуге су им пружене  бесплатно. Рад викендом омогућио је 
успостављање интерактивног контакта са нашим суграђанима, а све са жељом да се Дом 
здравља, као здравствена установа која пружа услуге примарне здравствене заштите, 
приближи грађанима.  Повећањем превентивних прегледа и скрининга за рано откривање 
рака дебелог црева, рака грлића материце, рака дојке, као и скрининга на депресију, 
кардиоваскуларне болести и дијабетес, очекује се смањење обољевања и унапређење здравља 
становништва.  
 
 Улога Дома здравља Ниш 
 
 Најзначајније улоге Дома здравља Ниш дефинисане су одредбама важећег Закона о 
здравственој заштити, тако да Дом здравља Ниш обезбеђује: 
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 - Заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болести, лечење, 
рехабилитацију болесних и повређених, 
 - Превентивну здравствену заштиту групација становништва изложених повећаном 
ризику обољевања и осталих становника, у складу са посебним програмом превентивне 
здравствене зашите, 
 - Здравствено васпитање и саветовање за очување и унапређење здравља, 
 - Спречавање, рано откривање и контрола малигних болести, 
 - Спречавање, откривање и лечење болести уста и зуба, 
 - Патронажне посете, лечење и рехабилитацију у кући, 
 - Друге послове утврђене законом. 
 
 Принципи рада Дома здравља Ниш су: 
 
 - Испуњавање законских обавеза, 
 - Посвећеност сталном унапређењу квалитета пружених здравствених услуга, 
 - Праћење потреба корисника, 
 - Партнерство са Локалном самоуправом, установама социјалне заштите и невладиним 
сектором. 
 
 Организација Дома здравља Ниш 
 
 По Правилнику о условима и начину унутрашње организације здравствених установа 
из "Службеног гласника РС" број 43/06, члан 1. "службе се образују у зависности од врсте 
делатности здравствених установа, обима стручних послова, постељних и других капацитета, 
броја запослених у здравственим установама и других услова". Дом здравља Ниш у складу са 
Правилником своју делатност обавља кроз 11 служби: 
 
 - Служба за здравствену заштиту одраслог становништва, њена основна делатност је 
континуирана и свеобухватна заштита поремећаја здравља и рад на промоцији здравља и 
превенцији болести, унутар здравствених објеката. У саставу ове Службе ради Центар за 
превентивне здравствене услуге, који се бави превенцијом кардио васкуларних болести, 
шећерне болести и малигних болести. Ова служба је и научно наставна база која организује 
едукацију лекара који су на обавезном лекарском и специјалистичком стажу из опште 
медицине. 
 
 - Служба за здравствену заштиту жена; бави се превентивним радом у оквиру 
саветовалишта и лечењем акутних и хроничних болести женских полних органа. Активно 
учествује у реализацији скрининг програма на рано откривање рака грлића материце. 
 
 - Служба за стоматолошку здравствену заштиту; бави се превенцијом, прегледом и 
лечењем болести уста и зуба, савременим методама лечења и новим материјалима. 
 
 - Служба за здравствену заштиту деце и школске деце; диспанзер обавља здравствено 
збрињавање деце предшколског узраста и свој превентивни рад обавља кроз саветовалиште за 
развојно праћење деце са ризиком при рођењу, пулмолошко саветовалиште и кардиолошко 
саветовалиште. Школски диспанзер обавља превентивно - куративни рад са децом до 18 
година и свој превентивни рад обавља кроз саветовалиште. Одељење вакцинације врши 
вакцинацију деце узраста од 2 месеца до 18 година живота на основу Закона о заштити 
становништва од заразних болести. Спроводи имунизацију деце на основу Календара 
имунизације а  у складу са правилником.  
 
 - Служба за специјалистичко консултативну делатност свој рад одвија кроз 7 одељења: 
одељење за интерну медицину, неуропсихијатрију, дерматовенерологију, офталмологију, 
оториноларингологију, медицину спорта, мртвозорство. 
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 - Служба за лабораторијску дијагностику, врши све биохемијске, хематолошке и 
имунохемијске анализе на најмодернијим компјутеризованим апаратима у објекту и на 
терену. 
 
 - Служба за рентген дијагностику ради савремене дијагностичке  графије, ултразвучна 
дијагностика, колор доплер крвних судова и меких ткива. Ради се и компјутеризовани дентал 
снимак.  
 
 - Служба за кућно лечење и негу са палијативним збрињавањем, пружа медицинске 
услуге непокретним и тешко покретним пацијентима у њиховим домовима, на градском и 
пригрдаском подручју. Пружа услуге помоћи у кући, ангажујући социјалне раднике и геронто 
домаћице. Пружа и услуге инфузионе терапије свим пацијентима којима је таква врста 
помоћи неопходна. Самим тим је мост између основног здравства и болничког лечења. 
 
 - Служба за поливалентну патронажу; Одељење епидемиологије ради на спречавању и 
сузбијању заразних болести и масовних незаразних болести. У склопу ове целине ради и 
служба поливалентне патронаже која обавља посете са циљем унапређења здравља жена 
генеративног доба, трудница, породиља, новорођенчади, мале предшколске деце, старих 
особа, као и одређених категорија болесника. 
 
 - Служба за физикалну медицину и рехабилитацију има задатак да применом апарата 
за физикалну медицину и применом покрета омогући оболелом повратак у нормалан живот и 
тиме омогући уштеду заједници. 
 
 - Служба за правне, економско финансијске, техничке и друге сличне послове; у 
систему ове Службе налази се и Одељење социјалне медицине и медицинске информатике. 
Савремена опрема омогућује укључивање у јединствене информационе системе Србије, али и 
едукативни рад и презентацију научно-наставног рада еминентних стручњака. Служба ради и 
програме који омогућавају планирање и анализу извршења плана, праћење медицинског рада 
свих здравствених радника појединачно и по службама што је неопходно за евиденцију и 
организацију рада. Активно учествује у праћењу квалитета рада, изради нових процедура у 
процесу рада и ревидирању постојећих у складу са стандардима Агенције за акредитацију 
здравствених установа.   
 
 Кадровска структура Дома здравља Ниш 
 
 Запослени Дома здравља Ниш представљају њену највећу вредност. Улагање у људске 
ресурсе представља основ даљег напретка и развоја. Кадровска политика представља 
адекватно управљање људским ресурсима. У Дому здравља Ниш се обавља велики број 
послова који су различити по обиму, сложености, одговорности и потребном времену за 
њихово обављање. За обављање ових послова на располагању је следећи кадар: 

- 5 доктора наука (2 лекара су изабрана у звање доцента) 
- 10 магистара  
- 43 примаријуса 
- 225 лекара и стоматолога различитих специјалности 
- 19 лекара је на специјализацији 
- 93 са вишом медицинском стручном спремом 
- 509 са средњом медицинском стучном спремом 
- 255 немедицинска стручна спрема 

 
 Кадровски план је у складу са  планом Министарства здравља и мерама извршења по 
Правилнику о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим 



___________________________________________________________________ 5  

установама и другим облицима здравствене службе који је усклађен са нормативима  
Института за јавно здравље Србије. 
 
 

 Главна достигнућа и потенцијали установе 
 
 - У установи постоје јасно дефинисане процедуре које регулишу све фазе у лечењу 
корисника услуга, од пријема и тријаже, преко спровођења лечења до завршетка лечења. 
 - Лечење пацијената се спроводи по водичима добре клиничке праксе и предвиђеним 
протоколима, уз стални надзор одговорног лица у служби. 
 - У установи се поклања посебна пажња унапређењу квалитета рада и безбедности 
пацијената и запослених.  
 - Поклања се одговарајућа пажња безбедном управљању медицинским отпадом. 
 - Опрема је савремена и задовољава потребе корисника и запослених. 
 - Велики број запослених је прошао едукацију у области стручног усавршавања и 
усавршавања у области унапређења квалитета. 
 - Посебно је добро организован рад у едукативном центру, кроз који је акредитован 
велики број предавања у оквиру континуиране медицинске едукације. 
          - Формирано је Удружење Едука које омогућава да запослени остваре екстерне и 
интерне бодове за обнављање лиценце. 
          -  Дом здравља Ниш је био организатор и домаћин великог јубилеја 70 година Примарне 
здравствене заштите у Нишу. Овом скупу присуствовао је велики број званица а истакнутим 
појединцима и установама уручене су захвалнице. 
 - Изузетно развијен рад кроз различите врсте саветовалишта, у 2015. години почело је 
са  радом и саветовалиште за дијабетес, као прво саветовалиште овог типа у Србији. 
 - Дом здравља има одлично дизајниран wеб сајт на коме се налазе информације од 
значаја за рад и које су захваљујући томе, у сваком тренутку доступне корисницима услуга.  
          - У 2015. години организовано је 190 акција промотивног карактера. Ове активности 
реализоване су кроз акције: Базари здравља, Отворена врата, Приближимо се пацијентима, 
обележавање важних датума из Календара здравља и др.. Службе Дома здравља Ниш су 
понаособ организовале своје активности и промовисале превентивни рад а све у циљу 
анимирања грађана да узму активно учешће у усвајању здравих стилова живота и превенцији 
болести. 
          - Објављена су пет броја часописа ,, Кућа доброг здравља,, који је намењен запосленима 
и корисницима здравствене заштите. 
          - У току 2015. год. било је 240 медијских наступа запослених из Дома здравља Ниш. То 
је била прилика да се грађани информишу о: превентивним прегледима, скрининг 
програмима, едукативним скуповима, вакцинама, заштити од заразних болести, о понашању у 
ванредним ситуацијама. Путем медија грађани су позивани на превентивне, систематске  и 
скриниг прегледе.   
 - У складу са Правилником о систематизацији послова у Дому здравља Ниш сви 
запослени имају стручне квалификације за обављање послова. Особе за чији рад је неопходна 
лиценца, поседују лиценцу за рад. Постоји процедура за рад установе у случају губитка 
лиценце, а постоји и акт о процени ризика на радном месту. 
 - Врши се годишње оцењивање рада запослених по службама, а на нивоу Дома 
здравља Ниш се обавља годишње испитивање задовољства запослених и корисника, 
анализирају резултати и предузимају мере за повећање задовољства. 
 - Установа има израђен Стратешки план за период од 2012. до 2016. године, са јасно 
дефинисаним стратешким циљевима и особама које су одговорне за њихово спровођење. 
Формирана је Комисија за корекцију Стратешког плана и израду новог за период 2016. до 
2020. године.  
 - У установи постоји Комисија за квалитет која припрема, прати и анализира планове 
за унапређење квалитета рада и безбедности пацијената. 
 - Поштују се права пацијената и бележе приговори пацијената. 
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 - Људски, финансијски и сви други ресурси су распоређени на одговарајући начин у 
оквиру установе са циљем оптималног функционисања у постојећим условима.  
 - Руководство установе у потпуности остварује своју функцију са жељом да унапреди 
квалитет рада и безбедност пацијената и запослених.  
 - Постоји добра сарадња са локалном самоуправом и другим организацијама кроз 
учешће у бројним пројектима који су омогућили набавку опреме и унапредили квалитет рада 
у установи. 
 - Потписани су Протоколи о сарадњи са факултетима, средњим школама, градским 
општинама и здравственим установама.Посебно је остварена успешна сарадња са Управним 
одбором, Надзорним одбором, Стручним саветом, Етичким одбором као и Стручним 
колегијумом Дома здравља Ниш. 
 - У 2012. години установа је остварила највиши степен акредитације са обавезом 
одржавања нивоа функционалности, али и константног унапређења квалитета рада и 
безбедности пацијената. Завршене су и  две редовне годишње посете из Агенције за 
акредитацију здравствених установа са општим утиском да се не само одржава постигнути 
ниво квалитета  већ се и стално унапређује што је јако похвално за све запослене и 
афирмативно за установу. 
 - Дом здравља Ниш је од самог почетка укључен у реализацију Националних скриниг 
програма на рано откривање рака дојке, дебелог црева и грлића материце. 
 - Установа је укључена у имплементацију Појекта Министарства здравља Републике 
Србије «Интегрисани здравствени информациони систем». 
  
 План рада Дома здравља Ниш 
 
 План рада Дома здравља Ниш сачињен је на основу извршења Плана рада за 2015. 
годину. Изради новог плана за 2016. годину предходила је детаљна анализа о остварености 
резултата у 2015. години, као и сагледавање реалних могућности везано за људске, 
материјалне и друге ресурсе. Сагледане су и могућности како обезбедити висок степен 
безбедности корисника здравствене заштите, доступност и ефикасност. План рада Дома 
здравља Ниш за 2016. годину је плод реалног сагледавања капацитета којима Дом здравља 
Ниш у овом тренутку располаже и као такав, у потпуности је одржив и остварив. 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             Извршено     Планирано  
СЛУЖБА  у 2015.г.  у 2016.г. 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОДРАСЛИХ 1,239,227 1,123,248 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ И ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ 451,676 369,606 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА                                 175,920 149,037 

СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 247,655 230,840 

ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА  355,971 311,720 

ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 66,025 57,570 

КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ И МЕДИЦИНСКА НЕГА СА 
ПАЛИЈАТИВНИМ ЗБРИЊАВАЊЕМ 

217,597 140,284 

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА 2,280,177 1,832,170 

РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА 49,792 31,280 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНЕ СЛУЖБЕ 317,381 274,885 

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА СА МЕДИЦИНСКОМ 
ИНФОРМАТИКОМ 

385 350 

УКУПНО ЗА Д.З. 5,401,806 4,520,990 
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Циљеви Дома здравља Ниш за 2016. годину 
 
 - Побољшање перформанси Дома здравља Ниш, укључујући повећање доступности 
здравствене заштите и њеног квалитета. То је оствариво кроз: 
 
 1. Израду недостајућих процедура за обављање активности установе, њихово праћење 
и евалуацију. 
 2. Формирање мултидисциплинарих тимова за сарадњу са локалном заједницом. 
 3.  Повећање броја опредељених корисника здравствене заштите. 
 4. Максимално коришћење постојећих ресурса у установи за пружање нових 
здравствених услуга. 
 5. Повећање доступности здравствене заштите проширењем мреже здравствених 
станица. Планирано је отварање  нове здравствене станице Нишка Бања 
 6. Скрининг здравственог стања маргиналних група, са посебним освртом на ромску 
популацију, интензиван здравствено васпитни рад са овом категоријом становништва. 
 
 - Унапређење рада на питањима превентивне здравствене заштите. То је оствариво 
кроз: 
 
 1. Спровођење масовног скрининга на карцином дебелог црева, дојке, грлића 
материце, на дијабет и кардиоваскуларне болести као и скрининг на депресију  а у складу са 
одговарајућим програмима Министарства здравља. 
 2. Смањење инциденце и преваленце масовних хроничних незаразних болести кроз 
спровођење акција превентивног карактера: 

 – «Приближимо се пацијентима», акција којом су обухваћена села без здравствених 
станица са циљем приближавања здравствене заштите корисницима. Прегледи се обављају у 
просторијама месних заједница  али и у кућним условима.  

 -   «Отворена врата», акција која се спроводи у здравственим станицама у граду, у 
оквиру скрининга на дијабетис. 

 - акције у локалној заједници, намењене су радно активном становништву на месту 
где раде а у циљу превенције и ране дијагностике масовних незаразних болести 

 - «Базари здравља» акција намењена становницима града које се организују у току 
летњих месеци на различитим локацијама у свих пет градских општина а у циљу промоције 
здравља и здравих стилова живота  
 3. Промоција здравих стилова живота кроз рад и активности свих саветовалишта у 
Дому здравља Ниш како у објекту тако и на терену. 
 4. Обележавање свих важних датума из Календара здравља кроз акције промотивно 
превентивног карактера на нивоу свих служби. 
 5. Припрема и издавање нових бројева часописа «Кућа доброг здравља» и 
«Информатора» 
 - Развијање информационих технологија и ефикасније прикупљање, обрада и анализа 
информација о перформансама установе и показатељима здравља становништва. То је 
оствариво кроз: 
 
 1. Имплементацију електронског картона у свим службама и објектима Дома здравља. 
 2. Стварање јединствене базе података о корисницима здравствених услуга Дома 
здравља Ниш. 
 3. Набавка недостајућег компјутерског хардвера и унапређење постојећег софтвера. 
 
 - Промовисање сталног учења и унапређења знања као једног од водећих принципа 
рада Дома здравља Ниш. То је оствариво кроз: 
 
 1. Унапређење рада центра за континуирану медицинску едукацију и обуку 
здравствених професионалаца. 
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 2. Даље промовисање Дома здравља Ниш, као лидера у континуираној медицинској 
едукацији на примарном нивоу здравствене заштите у региону. 
 3. Успостављање чвршће сарадње са Медицинским факултетом Универзитета у Нишу, 
Коморама здравствених радника и стручним удружењима здравствених радника кроз учешће 
предавача по позиву у оквиру КМЕ. 
 
 - Унапређење процеса планирања, развоја и обуке људских ресурса и оптимално 
коришћење постојећих капацитета. То је оствариво кроз: 
 
 1. Формирање одељења за људске ресурсе. 
 2. Стварање јединствене базе података о људским ресурсима. 
 3. Репрофилисање радне снаге са циљем прилагођавања измењеним и новонасталим 
потребама корисника. 
 4. Унапређење процеса мотивације запослених. 
 
 - Јачање активности на пољу израде, имплементације и управљања пројектима од 
интереса за унапређење здравствене заштите грађана Ниша, локалне самоуправе и Дома 
здравља Ниш. То је оствариво кроз: 
 
 1. Формирање центра за пројектне активности Дома здравља Ниш. 
 2. Селекција и обука запослених за израду, имплементацију и управљање пројектима. 
 
 Предуслове за реализацију ових циљева представља низ активности чије креирање и 
имплементација не зависе само од фактора унутрашње средине, већ и од активног 
укључивања представника оснивача, али и корисника здравствене заштите у идентификацији 
циљева и препознавању нових здравствених потреба становништва. Финансијски предуслови 
за испуњење задатих циљева скоро да у најмањој мери зависе од Дома здравља Ниш.  
 

Финансирање примарне здравствене заштите Србије је предмет реформских напора 
већ неколико година уназад. Упркос свему циљ менаџмента Дома здравља Ниш, као и свих 
запослених, је да установа буде водећа установа на примарном нивоу здравствене заштите и 
лидер на пољу превентивног здравственог рада. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     ДИРЕКТОР 
             ДОМ ЗДРАВЉА НИШ 
                   
        _____________________ 
                  Доц.др Милорад Јеркан 

 
 
 
 



                                                              
Извршено    Планирано 

Бр. СЛУЖБА  у 2015.г.  у 2016.г.

1 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОДРАСЛИХ 1.239.227 1.123.248

2
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ И 
ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

451.676 369.606

3 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА                                175.920 149.037

4 СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА 247.655 230.840

5
ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И 
РЕХАБИЛИТАЦИЈА 

355.971 311.720

6 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 66.025 57.570

7
КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ И МЕДИЦИНСКА НЕГА СА 
ПАЛИЈАТИВНИМ ЗБРИЊАВАЊЕМ

217.597 140.284

8 ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА 2.280.177 1.832.170

9 РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА 49.792 31.280

10
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНЕ 
СЛУЖБЕ

317.381 274.885

11
СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА СА 
МЕДИЦИНСКОМ ИНФОРМАТИКОМ

385 350

  УКУПНО ЗА Д.З. 5.401.806 4.520.990

 РЕКАПИТУЛАР  ПЛАНА РАДА  ЗА  2016. ГОДИНУ

                ДОМ ЗДРАВЉА НИШ



РЕКАПИТУЛАР  ПЛАНА РАДА  ПО СЛУЖБАМА ЗА 2016.ГОДИНУ
СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ

                                                              Извршено Планирано
Oj Назив одељења у 2015.г. у 2016.г.

1 ОБЈЕКАТ ДОМА ЗДРАВЉА 339.024 302.948

2 РАТКО ПАВЛОВИЋ 55.382 50.306

3 ДУШКО РАДОВИЋ 42.406 40.483

4 12.ФЕБРУАР 51.256 46.333

5 РАСАДНИК 42.574 39.533

6 БУБАЊ 43.220 42.453

7 ЛИРА 63.391 59.136

8 ДУВАНИШТЕ 47.097 41.933

9 ЛЕДЕНА СТЕНА 25.097 20.937

10 БРЗИ БРОД 22.480 22.817

11 НИКОЛА ТЕСЛА 37.368 30.566

12 ДЕЛИЈСКИ ВИС 55.518 54.491

13 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 11.437 10.004

14 НИШКА БАЊА 31.553 31.350

15 НОВО СЕЛО 59.361 51.683

16 БРАНКО БЈЕГОВИЋ 25.291 19.687

17 ЧАИР 62.786 53.435

18 МИЛКА ПРОТИЋ И ПРВА КУТИНА 9.923 9.624

19 ГОРЊА ТОПОНИЦА 15.498 10.554

20 ГОРЊИ МАТЕЈЕВАЦ 20.237 20.967

21 ДОЊА ВРЕЖИНА 34.935 30.910

22 ЈЕЛАШНИЦА 12.722 11.384

23 ГАБРОВАЦ 11.695 9.744

24 ХУМ 10.164 10.154

25 ТРУПАЛЕ 12.475 10.644

26 ДОЊЕ МЕЂУРОВО 12.761 11.574

27 ПОПОВАЦ 10.830 10.954

28 МЕДОШЕВАЦ 10.991 11.464

29 КАМЕНИЦА И МАЛЧА 11.759 9.734

30 ВЕЛЕ ПОЉЕ И ГОРЊЕ МЕЂУРОВО 13.206 10.134

31 СИЋЕВО И ОСТРОВИЦА 9.596 9.854

32 ПАСЈАЧА И ГОРЊА ВРЕЖИНА 7.790 9.574

33 ДОЊА ТРНАВА И СУПОВАЦ 9.370 9.384

34 ПРЕВЕНТИВНИ ЦЕНТАР 10.034 8.500

  УКУПНО ЗА СЛУЖБУ 1.239.227 1.123.248



РЕКАПИТУЛАР  ПЛАНА РАДА  ПО СЛУЖБАМА ЗА 2016.ГОДИНУ
СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ 

                                                              Извршено Планирано

Oj Назив одељења у 2015.г. у 2016.г.

1 ПРЕДШКОЛСКИ ДИСПАНЗЕР 204.391 162.727

2 З.С."БУБАЊ" 7.914 6.711

3 З.С."РАСАДНИК" 10.815 5.811

4 З.С."ЛИРА" 13.323 10.626

5 З.С."ДУВАНИШТЕ" 11.316 10.526

6 ШКОЛСКИ ДИСПАНЗЕР 156.034 133.961

7 АМБУЛАНТА "ЕКОНОМСКА ШКОЛА" 1.358 1.623

8 АМБУЛАНТА "ДУШАН РАДОВИЋ" 2.498 1.457

9 З.С. "НИШКА БАЊА" 6.590 8.092

10 З.С. "НОВО СЕЛО" 7.051 6.457

11 З.С. "ДЕЛИСКИ ВИС" 6.516 5.125

12 З.С. "ЛЕДЕНА СТЕНА" 7.243 5.054

13 З.С. "БРАНКО БЈЕГОВИЋ" 6.773 4.836

14 ЛОГОПЕД 9.854 6.600

  УКУПНО ЗА СЛУЖБУ 451.676 369.606

РЕКАПИТУЛАР  ПЛАНА РАДА  ПО СЛУЖБАМА ЗА 2016.ГОДИНУ
СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА

                                                              Извршено Планирано

Oj Назив одељења у 2015.г. у 2016.г.

1 САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА ТРУДНИЦЕ 34.151 29.995

2 С.ЗА ПЛАНИРАЊЕ ПОРОДИЦЕ 21.919 17.065

3 С.ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ МАЛИГНИТЕТА 38.649 38.750

4 З.ЗА ДЕЦУ И АДОЛЕСЦЕНТЕ 955 765

5 ПАСИВНА ЗДРАВ.ЗАШТИТА ЖЕНА 30.688 28.362

6 РАД СЕСТАРА 49.558 34.100

  УКУПНО ЗА СЛУЖБУ 175.920 149.037



РЕКАПИТУЛАР  ПЛАНА РАДА  ПО СЛУЖБАМА ЗА 2016.ГОДИНУ
СЛУЖБА ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

                                                              Извршено Планирано

Oj Назив одељења у 2015.г. у 2016.г.

1 ЗУБОЗДРАВСТВЕНА ЗАШ.ДЕЦЕ 168.872 154.961

2 ЗУБОЗДРАВСТВЕНА ЗАШ.ОДРАСЛИХ 78.783 68.935

3 ПУНКТ "ХИТНА ПОМОЋ" 0 6.944

  УКУПНО ЗА СЛУЖБУ 247.655 230.840

РЕКАПИТУЛАР  ПЛАНА РАДА  ПО СЛУЖБАМА ЗА 2016.ГОДИНУ
СЛУЖБА ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

                                                              Извршено Планирано

Oj Назив одељења у 2015.г. у 2016.г.

1 ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА 338.806 296.980

2 ТЕРЕН- ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА 17.165 14.740

  УКУПНО ЗА СЛУЖБУ 355.971 311.720

РЕКАПИТУЛАР  ПЛАНА РАДА  ПО СЛУЖБАМА ЗА 2016.ГОДИНУ
СЛУЖБА ЗА ПРЕВЕНТИВНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

                                                              Извршено Планирано

Oj Назив одељења у 2015.г. у 2016.г.

1 ХИГИЈЕНА,ДИЈЕТЕТИКА И ЕПИДЕМИОЛОГИЈА 4.395 4.290

2 ПОЛИВАЛЕНТНО ПАТРОНАЖНА СЛУЖБА 61.630 53.280

  УКУПНО ЗА СЛУЖБУ 66.025 57.570

РЕКАПИТУЛАР  ПЛАНА РАДА  ПО СЛУЖБАМА ЗА 2016.ГОДИНУ
СЛУЖБА ЗА   КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ И МЕДИЦИНСКУ НЕГУ СА ПАЛИЈАТИВНИМ ЗБРИЊАВАЊЕМ

                                                              Извршено Планирано

Oj Назив одељења у 2015.г. у 2016.г.

1 КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ 162.198 103.455

2 ПОМОЋ У КУЋИ 3.027 2.940

3 ПУНКТ "РАТКО ПАВЛОВИЋ" И "Д. ВРЕЖИНА" 40.615 25.816

4 ПУНКТ "НИШКА БАЊА" И "ЈЕЛАШНИЦА" 11.757 8.073

  УКУПНО ЗА СЛУЖБУ 217.597 140.284



РЕКАПИТУЛАР  ПЛАНА РАДА  ПО СЛУЖБАМА ЗА 2016.ГОДИНУ
СЛУЖБА ЗА  ЛАБОРАТОРИЈСКУ  ДИЈАГНОСТИКУ

                                                              Извршено Планирано

Oj Назив одељења у 2015.г. у 2016.г.

1 ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА 2.280.177 1.832.170

  УКУПНО ЗА СЛУЖБУ 2.280.177 1.832.170

РЕКАПИТУЛАР  ПЛАНА РАДА  ПО СЛУЖБАМА ЗА 2015.ГОДИНУ
СЛУЖБА ЗА  РАДИОЛОШКУ  ДИЈАГНОСТИКУ

                                                              Извршено Планирано

Oj Назив одељења у 2015.г. у 2016.г.

1 РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА 49.792 31.280

  УКУПНО ЗА СЛУЖБУ 49.792 31.280

РЕКАПИТУЛАР  ПЛАНА РАДА  ПО СЛУЖБАМА ЗА 2016.ГОДИНУ

СЛУЖБА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНЕ ПРЕГЛЕДЕ

                                                              Извршено Планирано

Oj Назив одељења у 2015.г. у 2016.г.

1 НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА 20.851 9.820

2 ПСИХОЛОГ 2.456 1.810
3 СОЦИОЛОГ 2.490 2.378
4 ОРЛ 55.866 54.005
5 ОФТАМОЛОГИЈА 74.676 67.430
6 ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА 36.198 30.360
7 ИНТЕРНИСТИЧКА СЛУЖБА 62.042 62.082
8 МЕДИЦИНА СПОРТА 46.877 47.000

  УКУПНО ЗА СЛУЖБУ 301.456 274.885

РЕКАПИТУЛАР  ПЛАНА РАДА  ПО СЛУЖБАМА ЗА 2016.ГОДИНУ
СЛУЖБА СОЦИЈАЛНАЕ МЕДИЦИНЕ И МЕДИЦИНСКЕ ИНФОРМАТИКЕ

                                                              Извршено Планирано
Oj Назив одељења у 2015.г. у 2016.г.

1 СОЦ.МЕД.ИНФОР. И ЗДРАВ.СТАТИСТИКА 385 350
  УКУПНО ЗА СЛУЖБУ 385 350



ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА     ДОМ ЗДРАВЉА НИШ
ОПШТИ ПОДАЦИ О  ОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА

        Табела бр. 1

ГРУПАЦИЈЕ РЕГИСТРОВАНИХ ОСИГУРАНИКА/ СТАНОВНИШТВА БРОЈ
ПО ПОПИСУ 
ИЗ 2011.Г/ РЗС 

СРБИЈЕ
УКУПАН БРОЈ ОСИГУРАНИКА/изјава пацијената 260237

0-1 ГОДИНЕ (одојчад) 2047

2. ГОДИНА 2226

3. ГОДИНА 2217

4. ГОДИНА 2303

5. ГОДИНА 2318

6. ГОДИНА 2356

7. ГОДИНА 2360

5.-7. ГОДИНА 

6.109 
УКУПНО  0-7 ГОДИНА 15827 17955

7-14  ГОДИНА 19020 18241

15-18  ГОДИНА+ 19 ГОДИНА 11885 14731

УКУПНО ОД 8- 19 ГОДИНА 30905 32972

УКУПНО ОД 0-19 ГОДИНА 44372 50927

19 И ВИШЕ ГОДИНА УКУПНО  - СКРИНИНГ НА ДЕПРЕСИЈУ 206642 209256

19-34 ГОДИНА 47880 53822

35 И ВИШЕ ГОДИНА, УКУПНО - СКРИНИНГ НА ДИЈАБЕТ ТИПА 2 154330 155488

35-49 ГОДИНА УКУПНО 53366 54047

35-69 ГОДИНА МУШКАРЦИ-СКРИНИНИГ РИЗИКА НА КВ БОЛЕСТИ 57139 59915

45-69 ГОДИНА - ЖЕНЕ- СКРИНИНГ РИЗИКА НА КВ БОЛЕСТИ 45706 45895

50-74 ГОДИНА  УКУПНО-СКРИНИНГ НА РАК ДЕБЕЛОГ ЦРЕВА* 80969 82714

50-64 ГОДИНА 55259 57699

65-69 ГОДИНЕ 13582 12555

70 И ВИШЕ ГОДИНА 32844 31187

ЖЕНЕ 15-49 ГОДИНА 60252 61898

ЖЕНЕ 15 И ВИШЕ ГОДИНА 115344 116019

ЖЕНЕ 25-64 ГОДИНЕ - СКРИНИНГ НА РАК ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ* 75336 76745

ЖЕНЕ 50-69 ГОДИНЕ - СКРИНИНГ НА РАК ДОЈКЕ* 36624 36643

ОСМА ГОДИНА (I РАЗРЕД ) 2356

ДЕВЕТА ГОДИНА (II РАЗРЕД) 2453

ДЕСЕТА ГОДИНА (III РАЗРЕД) 2398

ЈЕДАНАЕСТА ГОДИНА (IV РАЗРЕД) 2380

ДВАНАЕСТА ГОДИНА (V РАЗРЕД) 2495

ТРИНАЕСТА ГОДИНА (VI РАЗРЕД) 2426

ЧЕТРНАЕСТА ГОДИНА (VII РАЗРЕД) 2228

ПЕТНАЕСТА ГОДИНА (VIII  РАЗРЕД) 2381

ШЕСНАЕСТА ГОДИНА (I РАЗРЕД) 2390

СЕДАМНАЕСТА ГОДИНА (II РАЗРЕД) 2572

ОСАМНАЕСТА ГОДИНА (III РАЗРЕД) 2788

ДЕВЕТНАЕСТА ГОДИНА (IV РАЗРЕД) 2830
I ГОДИНА  (19 година)(уписани)
III ГОДИНА (21 година)
УКУПНО СТУДЕНАТА ДО 26 ГОДИНА
*За организовани скрининг становништво

0-4. ГОДИНА  

11.846



КАДРОВСКА СТРУКТУРА РАДНИКА ДОМА  ЗДРАВЉА НИШ НА ДАН 31.12.2015. ГОДИНЕ

СТРУЧНА СПРЕМА Општа 
медицина Педијатрија Здрав. заш. 

жена
Стоматолошк
а здрав.заш.

Физикална 
мед. ца 

Медицином 
спорта

Превентивна 
здрав.заш.

Кућно 
лечење и 
мед.нега

Лабораториј
ска 

дијагностика

Радиолошка 
дијагностика

Специјалист
ичка служба

Правно-
економска 

служба
УКУПНО

ДОКТОРИ НАУКА 2 1 2 5

МАГИСТРИ СПЕЦИЈАЛИСТИ 4 1 1 1 1 2 10

ПРИМАРИЈУСИ СПЕЦИЈАЛИСТИ 24 5 3 1 1 3 1 3 2 43

ЛЕКАРИ СПЕЦИЈАЛИСТИ 54 34 12 37 5 4 10 4 4 25 2 191

ЛЕКАРИ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ 2 7 6 1 1 2 19

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА 
(ЛЕКАРИ, СТОМАТОЛОЗИ) 16 15 3 34

УКУПНО ЛЕКАРА И 
СТОМАТОЛОГА 100 49 12 62 7 6 17 6 7 30 6 302

ВИША МЕДИЦИНСКА СТРУЧНА 
СПРЕМА 22 8 3 1 10 21 11 1 3 11 2 93

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА 

СТРУЧНА СПРЕМА
114 68 24 86 37 17 55 52 14 38 4 509

УКУПНО ВИША И СРЕДЊА 
МЕДИЦИНСКА СТРУЧНА 
СПРЕМА

136 76 27 87 47 38 66 53 17 49 6 602

ВИСОКА НЕМЕДИЦИНСКА 
СТРУЧНА  СПРЕМА 6 2 2 7 16 33

ВИША НЕМЕДИЦИНСКА 
СТРУЧНА  СПРЕМА 14 14

СРЕДЊА НЕМЕДИЦИНСКА 
СТРУЧНА СПРЕМА 1 1 1 1 41 45

ВИСОКОКВАЛИФИКОВАНИ 
РАДНИЦИ 15 15

КВАЛИФИКОВАНИ РАДНИЦИ 37 37

НЕКВАЛИФИКОВАНИ РАДНИЦИ 9 3 99 111

УКУПНО НЕМЕДИЦИНСКА 
СТРУЧНА  СПРЕМА 1 6 2 12 4 1 7 222 255

УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ НА 
НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 237 131 39 149 56 44 95 63 25 86 234 1159

УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ НА 
ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 2 1 2 3 2 5 2 2 6 25





DOM ZDRAVLJA NIŠ
Niš, ul. Vojvode Tankosića br. 15

ZA 2016.GODINU
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