На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) 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 05.06.2012. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Завода за
плућне болести и туберкулозу Ниш за 2011. годину.
II Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Завода за плућне
болести и туберкулозу Ниш за 2011. 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 др Светлана Јакуби, спец., директор Завода за плућне болести и
туберкулозу Ниш.

Број: 356-54/2012-03
У Нишу, 05.06.2012. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
мр Милош Симоновић

На основу члана 37, тачка 24 Статута Града Ниша („Службени лист Града
Ниша“, бр. 88/2008), Скупштина Града Ниша на седници одржаној ___________
2012. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I
УСВАЈА СЕ Извештај о пословању Завода за плућне болести и
туберкулозу Ниш за 2011. годину, број 279 од 08.03.2012. године, који је
усвојио Управни одбор Установе, Одлуком број 279 на седници одржаној
08.03.2012. године.
II Решење доставити: Заводу за плућне болести и туберкулозу Ниш,
Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту и Управи за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.
Број: ______________
У Нишу, _____________ године
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Миле Илић
___________________

Образложење
Управни одбор Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш на седници
одржаној дана 08. 03. 2012. године Одлуком бр. 279 усвојио је Извештај о
пословању Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш за 2011. годину и
доставио Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту.
Извештај је сачињен у складу са Законом, подзаконским актима,
прописима Града и циљевима садржаним у оснивачком акту Установе.
Имајући у виду да се пословање Завода одвијало према Програму за
изградњу, одржавање и набавку опреме здравствених установа за 2011. годину,
Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту предлаже
доношење Решења као у диспозитиву.

УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ
И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
- НАЧЕЛНИК –
Иван Николић
_______________

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЗАВОДА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ НИШ ЗА 2011. ГОДИНУ
1. ОПШТИ ПОДАЦИ
Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш (у даљем тексту: Завод) је једна од најстаријих
здравствених установа овог профила (основан је 1937. године) а од 2005. године је наставно
научна база медицинског факултета у Нишу.
Завод обавља специјалистичко - консултативну делатност и пружа превентивне,
дијагностичке, терапијске и рехабилитационе здравствене услуге из области здравствене
заштите пацијената оболелих од туберкулозе и других плућних болести које се могу лечити
на амбулантном нивоу.
Завод у склопу превентивне здравствене заштите организује и спроводи мере за спречавање,
сузбијање, рано откривање и праћење туберкулозе и других плућних болести.
2. ДЕЛАТНОСТ ЗАВОДА
У оквиру своје делатности Завод:
1) обавља ванболничку здравствену делатност из области пнеумофтизиологије, интерне
медицине и клиничко - биохемијске и лабораторијске дијагностике,
2) прати и проучава здравствено стање становништва у погледу заштите и оболевања од
туберкулозе и других плућних болести и предлаже и предузима мере за њихово санирање
односно лечење,
3) спроводи мере здравственог васпитања на формирању понашања које води унапређењу и
очувању здравља, организује и спроводи мере сталног унапређења квалитета стручног
рада, као и стручно усавршавање здравствених радника, здравствених сарадника и
осталих радника;
4) истражује и открива узроке и појаве ширења обољења као и начин и мере њиховог
спречавања, сузбијања, раног откривања ефикасног и квалитетног лечења,
рехабилитације и спречавања инвалидности,
5) прати и спроводи стручно и научно утврђене методе дијагностике, лечења и
рехабилитације, а нарочито утврђене стручно методолошке и доктринарне критеријуме
(протоколе),
6) организује и спроводи стручно усавршавање здравствених радника, здравствених
сарадника и осталих радника,
7) спроводи програме здравствене заштите,
8) утврђује и спроводи мере у елементарним непогодама и другим ванредним ситуацијама,
9) 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 спровођења ових мера,
10) организује и спроводи унутрашњи надзор над стручним радом
11) планира, организује и прати унапређење квалитета рада у установи,
12) обавља друге послове у складу са законом.
Делатношћу Завода задовољавају се потребе становништва из области пнеумофтизиолошке
заштите за територију Нишавског управног округа.
3. КАДРОВСКА СТРУКТУРА ЗАВОДА
Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш има 53 (уговорених) запослених:
I.
II.

12 лекара специјалиста пнеумофтизиолога,
2 лекара специјалиста интерне медицине,

III.

1 лекар специјалистичке биохемије,

IV.

25 здравствених радника са вишом и средњом стручном спремом,

V.

13 радника администрације и техничког особља,
Завод нема запослених мимо уговореног броја радника.

4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАВОДА
Завод организује свој рад кроз три организационе целине:
1. Служба за превенцију, рано откривање, дијагностику и лечење плућних болести,
2. Служба

за

специјалистичку

консултативну

делатност

са

истуреним

пнеумофтизиолошким амбулантама у Сврљигу, Дољевцу, Мерошини и Гаџином Хану,
3. Служба за правне, економске, финансијске, техничке и сл. послове.
Служба за превенцију, рано откривање, дијагностику и лечење плућних болести :
Спроводи вакцинацију новорођенчади која због одређених контраиндикација нису
вакцинисана у породилишту.Обавља функционалну дијагностику плућне вентилације,
алерголошки

преглед

и

алерголошко

тестирање,

код

индикованих

случаја

ради

оријентационе провере целуларног имунитета.
Служба

за

специјалистичку

консултативну

делатност

са

истуреним

пнеумофтизиолишким амбулантама у Сврљигу, Дољевцу, Мерошини и Гаџином Хану:
Обједињује рад свих општинских пункта Нишавског округа, рад лабораторије, рендген
дијагностике и рад лекара у специјалистичким амбулантама Завода.
Служба за правне, економске, финансијске, техничке и сличне послове :

Обједињује и повезује правне и опште послове, финансијско-књиговодствене послове,
техничке и помоћне послове од интереса и за потребе Завода.

5. ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ЗАВОДА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
И ТУБЕРКУЛОЗУ НИШ ЗА 2011 ГОДИНУ

Р.бр.

Назив здравствене услуге

Извршење Остварење
у%
у 2011.г
92%
39247
75%
2995

1

Пнеумофтизиолошки преглед

2

Интернистички преглед -

3

Електрофизиолошко сним.везано
за кардиовас.сист.-ЕКГ

2632

4

РÖ дијагностика

14556

91%

5

Лабораторијска дијагностика

36902

6

Дијагностичко терапијске услуге
Групни здравствено-васпитни рад

29504

92%
99%

411

103%

УКУПНО

126247

7

88%

93%

ЛИСТА ЧЕКАЊА ОСИГУРАНИКА РЗЗО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У
ЗАВОДУ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ НИШ

У оквиру планираних здравствених услуга за 2011.г., у Заводу за плућне болести и
туберкулозу Ниш није било потребе за увођењем "листе чекања" осигураника, јер су се све
здравствене услуге из делатности овог Завода обављале без одлагања.
Годишње озвршење Плана здравствених услуга Завода за плућне болести и
туберкулозу Ниш обухвата здравствене услуге за осигуранике матичне филијале и
осигуранике осталих филијала.

6.ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗАВОДА ЗА 2011 ГОДИНУ
У складу са Законом о буџетском систему и прописима који се примењују на састављање
годишњих финансијских известаја, Завод за плућне болести итуберкулозу Ниш је утврдио
расходе и издатке као и приходе за период 01.01-31.12.2011. године.
У току 2011. године средства су трошена наменски, у складу са потписаним Уговором о
финансирању од стране РФЗО, као и у складу са донетим Програмом рационализације за
2011. годину.
Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш је у овом периоду исказао позитиван
финансијски резултат, односно вишак прихода – суфицит у износу од 577.786,57 динара.

Саставни део извештаја су прегледи аналитички расчлањених прихода и расхода који су
исказани у 000 динара.

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ЗА 2011. ГОДИНУ

I ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ОД РФЗО ЗА 2011. ГОДИНУ ПО УГОВОРУ
1. НАКНАДА ЗА РАД И ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ
1.1

остварени приходи за плате

43.577

1.2

остварени приходи за превоз

1.3

остварени приходи за енергенте

1.434

1.4

остварени приходи за остале индиректне трошкове

2.928

545

СВЕГА 1 (1.1 - 1.4)

48.484

2. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ЗА ЛЕКОВЕ

1.631

3. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ЗА САНИТЕТСКИ И МЕД. МАТЕРИЈАЛ

1.714
891

4. ОСТВАРЕНИ ОД ПРАТИЦИПАЦИЈЕ
I
СВЕГА ОСТВАРЕНИ
ФИЛИЈАЛЕ 1-4

ПРИХОДИ

ОД

МАТИЧНЕ

II ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ВРШЕЊЕМ УСЛУГА ВАН
УГОВОРА СА ЗАВОДОМ

52.720

91

III OСТАЛИ ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ
1. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА
2. ОСТВАРЕНИ ПРИХОД ОД НАПЛАЋЕНИХ КАЗНИ

100
20

3. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ РЕФУНДАЦИЈА
БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДАНА И ПОРОДИЉСКОГ БОЛОВАЊА

633

УКУПНO ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ III (1-3)

753

УКУПНO ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ I-III

53564

ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ ЗА 2011. ГОДИНУ

I ИЗВРШЕНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
1. ПЛАТЕ
411100

плате и додаци запослених

412100

допринос за ПИО (11%)

4.311

412200

допринос за здравство (6,15%)

2.411

412300

допринос за незапосленост (0,75%)
СВЕГА ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ

39.182

294
46.198

2. НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА
413151

трошкови превоза (картице на показ)

251

415112

трошкови превоза (готовина)

1.092

СВЕГА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ

1.343

3. ИЗВРШЕНИ ОСТАЛИ РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
414300

отпремнине и помоћи

197

416100

јубиларне награде

535

414100

исплаћени расходи за боловања преко 30 дана и
породиљска боловања

633

СВЕГА ОСТАЛИ РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

1.365

СВЕГА ИЗВРШЕНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ I
(1-3)

48.906

II ИЗВРШЕНИ ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ
1. СТАЛНИ ТРОШКОВИ
1.1. ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА
421111
трошкови платног промета

270

1.2. КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
421311
услуге водовода

312

421324

одвоз отпада (смећа)

87

421391

ЕКО накнада

21

СВЕГА

420

1.3. УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
421411
трошкови телефона и телефакса

83

421412

трошкови интернета

21

421414

трошкови мобилног телефона

77

421415

GPRS фискална каса

5

421421

поштански трошкови

6

СВЕГА

192

1.4. ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА
421519
осигурање остале имовине

533

421521

осигурање запослених

34

482100

порези и таксе

39

СВЕГА

606

СВЕГА СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1. (1.1-1.4)

1.488

2. ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
422100

трошкови службених путовања

93

3. УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
423191

административне услуге

14

423321

котизација за семинаре

5

423432

оглашавање огласа

423911

остали трошкови

317

423711

репрезентација
СВЕГА 3.

48
406

22

4. СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
424311

остале специјализоване услуге заштита по уговору (медицина рада)

здравствена

48

5. МАТЕРИЈАЛ
426111

трошкови канцеларијског материјала

426311

материјал за образовање

426811

материјал за одржавање хигијене
СВЕГА 5.

366
4
195
565

6. ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ТЕКУЋИХ ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА
425100

текуће поправке и одржавање зграда

67

425200

текуће поправке и одржавања опреме
СВЕГА 6.

183
250

УКУПНИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ II (1-6)

2.850

III ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ
421211

услуге за електричну енергију

286

421224

трошкови лож уља

1.025

426411

трошкови бензина
СВЕГА III

123
1.434

IV ТРОШКОВИ САНИТЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА
426721

материјал за лабораторијске тестове

425

426711

материјал за мед.тестове (ППД и алергени)

426791

трошак мед. пластике (игле и шприцеви)

240

426791

трошак осталог сан. и мед. мат. (усници, ЕКГ...)

114

426791

трошак РО филмова

426791

алкохол

426791

Остали санитетски материјал (рукавице, вата..)
СВЕГА IV

56

1.417
6
46
2.304

V ТРОШКОВИ ЗА ЛЕКОВЕ
426751

лекови

747

VI АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ
431000

амортизација

УКУПНО ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ ЗА 2011. (I-VI)

15
56.256

ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ ЗА 2011. ГОДИНУ
512211

канцеларијски намештај

77

512511

медицинска опрема - спирометар

631

СВЕГА ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ :

708

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2011. ГОД.
1.

Извршени текући расходи

2.

Извршени издаци за набавку опреме
СВЕГА

56.256
708
56.964

1. УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ

53.564

2. УКУПНО ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ

56.964

3. РАЗЛИКА ПРИХОДА И РАСХОДА – ДЕФИЦИТ ( 2-1 )

3.400

4.КОРЕКЦИЈА
ДЕФИЦИТА
ЗА
ИЗНОС
РАСХОДА
ФИНАНСИРАН ИЗ НЕРАСПОРЕЂЕНЕ ДОБИТИ ИЗ
РАНИЈИХ ГОДИНА

3.901

5.КОРЕКЦИЈА
ДЕФИЦИТА
ЗА
ТРОШКОВЕ
АМОРТИЗАЦИЈЕ
ФИНАНСИРАН
ИЗ
НОВЧАНИХ
СРЕДСТАВА АМОРТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

77

6. ВИШАК ПРИХОДА – СУФИЦИТ ( 4+5-3 )

578

7. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВАЊА ЗА 2011.
ГОДИНУ
Програм рационализације Завода је један од планских докумената којим се дефинише
пословна политика у Заводу и утрђују мере за смањење трошкова пружања здравствених
услуга.
Програм садржи активности којима су прецизиране одређене обавезе у циљу рационалног
трошења средстава, водећи рачуна о приоритетним задацима. Несметано одвијање
делатности зависило је између осталог и од степена усклађености потреба и утврђених права
из здравственог осигурања и материјалних услова пословања.
Реализација Програма рационализације пословања у 2011. години је у следећем :
1. Загревање целокупног простора у згради Завода обављало се преко сопствене
котларнице на течно гориво (лож уље).. Суботом и недељом објекат се није грејео.
Електрична енергија се трошила искључиво за рад медицинских апарата, док додатно
грејање на струју није дозвољено.
2. Како је Завод специјализован за дијагностификовање и лечење туберкулозе и осталих
плућних болести, то се као превасходан циљ поставља комплетна обрада и лечење до
оздрављења оболелих, (лекари користе дијагностичке поступке који се обављају у
Заводу у складу са важећим нормативима и прописима).
3. На допунске дијагностичке методе које се не раде у Заводу и болничко лечење,
оболели

су се слали, уколико је то нужно ради допунског дијагностификовања

обољења лечења које је било немогуће остварити амбулантно.
4. Прописивање лекова на рецепт вршило

се у складу са правилником о начину

прописивања и издавања лекова. Унутрашњи надзор обухватао је и надзор над
количином прописаних лекова од стране овлашћених лекара, Унутрашњи надзор се

обављао у складу са прописима о спровођењу унутрашњег надзора над стручним
радом.
5. Потрошња ампулираних лекова, медицинског и санитетског материјала контролисана
је месечно достављањем одговарајућих извештаја од стране рачуноводства, директору
Завода, након чега се вршила анализа у циљу рационализације трошкова.
Контрола евиденције извршених услуга вршила се достављањем месечних извештаја
главној сестри и статистичару, и они се чувају као службена документација.
6. Набавка медицинског и осталог материјала као и опреме вршила се у складу са
потребама,

у складу са Планом набавке, сходно одредбама Закона о јавним

набавкама.
7. Евиденција утрошка лекова, медицинског и осталог материјала по врсти и количини
води се у оквиру материјалног књиговодства (рачуноводства) Завода.
8. За сваки медицински апарат постоји сервисна књижица у коју се уносе подаци о
извршеним сервисима.
9. Путовања на стручне састанке одобравала су се према Плану едукације а у складу са
финансијским могућностима..
10. У Заводу се врши електронско фактурисање чиме се врши изузетна уштеда у времену
и постиже максимална ефикасност у раду као и контрола утрошеног материјала.
Наведене мере рационализaције саставни су део политике ове установе за чије спровођење
поред задужених и овлашћених извршиоца, свакодневно се ангажују +директор и стручни
колегијум Завода, чиме се постиже максимални ефекат у спровођењу истих, на свим нивоима
у оквиру унутрашње организације и систематизације запослених у Заводу.
8. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАЗВОЈА ЗАВОДА
1) Акција Снимајте своја плућа успешно је започета у 2009 год настављана је и у
2011години
2) Настављен је програм превенција и лечење Тбц у оквиру пројекта ЕУ
3) Школа одвикавања од пушења успешно ради и њену резултати се прате
4) Набавњен је спирометр за потребе истурене амбуланте Завода, у Сврљигу.
5) Планиране едукације спроведене су у складу са планом и програмом а у
складу са финансијским могућностима.

Основна делатност као и остале активности из делатности Завода одвијале су се
несметано а у складу са планским документима и важећим законски прописима.

Директор
Др Светлана Јакуби,спец
___________________

председник Управног одбора
др Александар Ивковић,спец
________________________

