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ПРЕДМЕТ: Достава података  од значаја за РПП 
 
 
 На Ваш захтев за доставу података за Завод за здравствену заштиту 
студената Ниш бр 07-501/2009 од 20.05.2009 године, дајемо следеће 
податке: 
Завод за здравствену заштиту студената је здравствена установа, која 
обавља здравствену делатност у обласи здравствене заштите студената. 
У оквиру своје делатности Завод нарочито: 

- прати и проучава здравствено стање студената и здравствену 
културу и хигијенске прилике и предлаже мере за њихово санирање, 

- спроводи мере здравственог васпитања на формирању понашања , 
које води унапредјењу и очувању здравља, 

- истражује и открива узроке и појаве ширења обољења и повреда и 
мере њиховог спречавања,сузбијања и раног откривања, ефикасног и 
квалитетног лечења, рехабилитације и спречавања инвалидности, 

- прати и спроводи стручно и научно утврдјене методе дијагностике и 
лечења а нарочито утврдјене стручно-методолошко-доктринарне 
критеријуме (протоколе) у примени здравствене заштите, 

- организује и спроводи стручно усавршавање здравствених 
радника,здравствених сарадника и осталих радника, 

- спроводи програме здравствене заштите, 
- утврдјује и спроводи мере у елементарним непогодама и другим 

ванредним стањима, 
- спроводи мере  ради нежељених компликација и последица при 

пружању здравствене заштите, као и мере опште сигурности за време 
боравка студената у здравственој установи, 

- организује и спроводи унутрашњи надзор над стручним радом , 
- сарадјује са здравственим и другим установама у циљу унапредјења 

и развоја делатности. 
Основна делатност Завода је 85142. 
Матични број завода је 17186523. 



 
 

 
Завод за здравствену заштиту студената Ниш, налази се у Нишу  
у ул.др Зорана Ђинђића бр.52а. 
Завод је смештен поред Клиничког цента Ниш, у згради од око 400 м2,  и 
уписан је као власник зграде и корисник земљишта.(П+1)на Кп бр 6384/3 КО 
Ниш- Ћеле Кула. 
 
Завод ради и у ординацији, у згради Студентског дома у склопу Техничких 
Факултета где се отпочело са радом након санације 15.02.1999.године. 
Напомињемо да Завод за здравствену заштиту није земљишно књижни 
власник овог простора. Овај простор уступљен је Заводу на привремено 
коришћење од стране Студентског Цента Ниш. 
 
У седишту завода има 5 ординација за рад лекара опште праксе, лекара 
специјалисте за гинекологију, дерматовенерологију и неуропсихијатрију, 2 
ординације стоматолога, просторију за рад лабораторије, 2 просторије за 
интервенције, 1 просторију за зубну технику, 2 просторије за рад службе за 
опште, правне и економскофинансијске послове, хол и 4 санитарна чвора. 
Основни проблем са којим се ова установа суочава је проблем недостатка 
пословног простора  - Завод, као и остале здравствене установе мора да 
испуњава основне услове из Правилника о ближим условима за обављање 
здравствене делатности, тим пре што је опредељење Завода, да поред 
лечења студената се бави и превенцијом. 
 
       Завод за здравствену заштиту 
                   студената Ниш 
                    ВД Директора 
               Др Жарко Орловић 
 
  
 


