


ИЗВЕШТАЈ

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  34.  Статута  града  Ниша 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 26/2002 и 92/2004), 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 обезбедјује 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 мрежа здравствених установа.

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

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

ДЕЛАТНОСТ И УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Дом здравља обавља здравствену делатност на примарном нивоу, која обухвата:

1) заштиту и унапредјења здравља, спречавање и рано откривање болести, лечење и 
рехабилитацију оболелих и поврдјених градјана;

2) превентивну здравствену заштиту групација становништва изложених повећаном 
ризику  обољевања,  као  и  осталог  становништва  у  складу  са  посебним 
програмима;

3) здравствено васпитање, саветовање за очување и унапређење здравља;
4) спречавање, рано откривање и контролу малигних и других масовних незаразних 
болести;
5) спречавање, откривање и лечење болести уста и зуба;
6) патронажне посете, лечење и рехабилитацију у кући;
7) рехабилитацију деце и омладине са сметњама у телесном и душевном развоју;
8) заштиту менталног здравља;
9) палијативно збрињавање;



10) друге послове утврђене законом.

У оквиру делатности Дом здравља:

1)  прати  здравствено  стање  становништва  и  коришћење  здравствене  заштите, 
предузима и предлаже мере за њихово унапређење;

2)  подноси  периодичне  извештаје  органима  локалне  самоуправе  о  здравственом 
стању становништва, сопственом раду и резултатима предузетих мера заштите;

3)  обезбедјује  услове  за  стално  стручно  усавршавање  својих  запослених  и 
побољшање организације и услова рада;

4)  спроводи  мере  ради  спречавања  нежељених  компликација  и  последица  при 
пружању здравствене заштите,  као и мере опште сигурности за време боравка 
грађана у здравственој установи и обезбеђује сталну контролу ових мера;

5)  организује  и  спроводи  мере  сталног  унапређења  квалитета  стручног  рада  и 
унутрашњу проверу квалитета стручног рада запослених;

6)  организује  и  спроводи  мере  у  случају  елементарних  и  других  непогода  и 
ванредних прилика;
7)  организује,  односно  обезбедјује  спроводјење  мера  за  одлагање,  односно 
уништавање медицинског отпада у складу са законом.

У обављању  здравствене  делатности  Дом  здравља  остварује  сарадњу  са  другим 
здравственим  установама,  социјалним,  образовним  и  другим  установама  и 
организацијама.

Дом здравља  пружа  превентивне,  дијагностичке,  терапијске  и  рехабилитационе 
услуге за све категорије становника града Ниша из опште медицине, педијатрије, 
гинекологије, стоматологије, физикалне медицине и рехабилитације са медицином 
спорта,  поливалентне  патронаже и  здравствене  неге,  радиолошке и  биохемијско-
хематолошке дијагностике,  фармацеутске  делатности  (за  интерне потребе),  као  и 
специјалистичко-консултативне  услуге  из  интерне  медицине,  психијатрије 
(неуропсихијатрије), офталмологије, оториноларингологије, дерматовенерологије и 
социјалне медицине са информатиком. 

У циљу  ефикаснијег  и  рационалнијег  обављања  делатности  у  Дому  здравља  се 
образују следеће организационе јединице:

1) служба за здравствену заштиту одраслих;
2) служба за здравствену заштиту деце и школске деце;
3) служба за здравствену заштиту жена;
4) служба за стоматолошку здравствену заштиту;
5) служба за физикалну медицину и рехабилитацију са медицином спорта;
6) служба поливалентне патронаже;
7) служба за кућно лечење, медицинску негу и палијативно збрињавање;
8) служба за лабораторијску и рендген дијагностику;



9) служба за специјалистичко консултативне делатности: интерне медицине, 
психијатрије (неуропсихијатрије), офталмологије, оториноларингологије и 
дерматовенерологије;

10)  служба  за  правне,  економско  финансијске,  техничке  и  друге  сличне 
послове.

Уже организационе јединице у оквиру служби из става 1. овог члана Статута 
Дома здравља ближе се уредјују актом о организацији и систематизацији послова, 
који доноси директор.



ДОДАТАК 1: СТРУКТУРА РАДНИКА ДОМА ЗДРАВЉА НИС ЗА ФЕБРУАР 2009.доц

ПЛАН РАЗВОЈА

Циљ актуелног руководства је да Дом здравља Ниш буде водећа установа на примарном нивоу 
здравствене  заштите  и  постане  дефинитивни  лидер  на  пољу  превентивног  здравственог  рада, 
почевши од здравствене заштите деце, па надаље. Такодје, циљ је и да Дом здравља Ниш буде 
регионални  центар  за  едукацију  свих  профила  здравствених  радника,  јер  за  то  постоје  сви 
потребни услови, како кадровски, тако и просторни.
Дом здравља – Кућа доброг здравља.
Циљ мислимо да постигнемо:

Даљом промоцијом здравља

- Флајери којима ће се градјани позивати да се определе за изабраног лекара
- Још већим ангажовањем Центра за превенцију Дома здравља
- Још већом присутношћу у медијима
- Сталним ажурирањем података на сајту Дома здравља
- Поштовањем Пословног кодекса
-  Учешће  у  пројектима  Министарства  здравља  РС  масовног  сцреенинга  становништва  на 
карцином дебелог црева, грлића материце и дојке

Приближавањем лекара становништву

-  Континуирани  обилазак  тима  лекар  опште  медицине-медицинска  сестра  пацијентима  из 
најудаљенијих села која немају амбуланту у свом селу
-  Пружање  свих  специјалистичких  здравствених  услуга  на  терену  најтежим  и  непокретним 
пацијентима  који  су  у  систему  КЛИМН  (до  сада  су  те  услуге  пружали  само  специјалисти 
физикалне медицине, интерне медицине и неуропсихијатрије).

Куповином савремених медицинских уредјаја

-  Од  средстава  са  сопствених  рачуна  планирамо  обнављање  медицинских  уредјаја  (да  се  не 
ослањамо само на Град и донације), а што ће позитивно утицати и на обим и на квалитет пружања 
здравствених установа.

Уводјењем информатичко-комуникационе  технологије  и  набавка  софтвера  за  примену 
електронског здравственог картона

Формирање архиве Дома здравља

- Архива Дома здравља до сада није постојала

Уводјењем послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације (ДДД)

- Део ХЕ одељења је потпуно опремљен стручно и технички за обављање ових послова 
- Сопствени приходи Дома здравља ће бити увећани и активностима које обухватају ДДД послови, 
процес добијања дозволе за рад је при крају.



Импламентацијом принципа тимског  рада у  службама који раде по принципу изабраног 
лекара

- До краја ће се имплементирати принцип тимског рада у службама које имају изабраног лекара 
(општа медицина, педијатрија, гинекологија, КЛИМН и стоматологија), што ће додатно повећати 
проценат опредељених пацијената (са садашњих 40%, достићи 60% до краја 2009, односно 100% у 
наредном четворогодишњем мандату).

Пружањем ванстандардних  здравствених  услуга  и  здравствених  услуга  на  лични  захтев 
пацијената

- Ове услуге се пружају у складу са прописима Министарства здравља.

Даљим смањењем материјалних трошкова

- бољом применом информационе технологије
- бољом организацијом посла
- инсталирањем плинских уредјаја  у возила возног парка Дома здравља,  чиме ће се остварити 
велика уштеда

Реализацијом пројекта „Дом здравља – Кућа доброг здравља“

- Друштвено одговорни привредни субјекти и физичка лица која ће се окупити око пројеката за 
куповину опреме и сл.
- Континуирана промоција рада Дома здравља на свим нивоима и свих субјеката – пријатеља Дома 
здравља .

Даљим аплицирањем и учешћем у пројектима Министарства здравља РС, пројектима ЕУ и 
других медјународних инсититуција и организација

-  Формирањем  Здравствене  радне  групе  за  животну  средину  све  здравствене  установе  ће 
учествовати у креирању заједничке политике управљања медицинским отпадом, а Менаџера за 
управљање медицинским отпадом за Нишавски округ даће Дом здравља Ниш.

Даљим јачањем кадровских организационих потенцијала као и унапредјивањем квалитета 
пружања здравствених услуга.

o Наставак планске  континуиране  едукације  здравствених  радника  и  здравствених 
сарадника  о  сталном  унапредјењу  квалитета  здравствене  заштите  и  безбедности 
пацијената, као један од критеријума релиценцирања здравствених радника

o Праћење и  евалуација  акредитованих  програма  континуиране  едукације 
здравствених радника

o Наставак започете  едукације  из  области  вештина  добре  комуникације  са 
пацијентима

o Праћење рада заштитника права пацијената у Дому здравља
o Израда процедура за пријем и безбедност особа са инвалидитетом

Постављањем „домаћина амбуланти“

• Очекује се већа одговорност запослених према имовини Дома здравља









ДОДАТАК 2. План рада за 2009.рар

ДОДАТАК 3. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2009. годину

У Нишу, ___________                                             ДОМ  ЗДРАВЉА 
НИШ

              ВД ДИРЕКТОР
           Др  Милан 

Манојловић


