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 за период I
–XII 2011 год. Завода за здравствену заштиту студената Ниш.
II Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању за период I –XII 2011
год. Завода за здравствену заштиту студената Ниш 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 Жарко Орловић, директор Завода за здравствену заштиту
студената Ниш.

Број: 356-58/2012-03
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 за период I-XII 2011. године
Завода за здравствену заштиту студената Ниш, број 258 од 20.2.2012. године,
који је усвојио Управни одбор Установе, Одлуком број 1УО/2012-10, на
седници одржаној 29.02.2012. године.
II Решење доставити: Заводу за здравствену заштиту студената 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 здравствену заштиту студената Ниш на седници
одржаној дана 29. 02. 2012. године Одлуком бр. 140/2012-10 усвојио је
Извештај о пословању за период I-XII 2011.године 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 Завода.
Имајућу 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
_______________

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
СТУДЕНАТА НИШ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЗА
ПЕРИОД I –XII 2011 ГОД.
ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА
НИШ

Ниш, 2012
I.

АНАЛИЗА ИЗВРШЕЊА ПЛАНА РАЗВОЈА
ЗА ПЕРИОД I-XII 2011. ГОД..

Здравље младих представља вишеструку вредност и основу за одрживи развој сваког
друштва, а зависи од напора, који се улаже да се оно очува и унапреди. Управо то је и сврха

постојања Завода за здравствену заштиту студената, који обавља здравствену делатност у
области здравствене заштите студената .
У 2011 години, као и претходних година, посебна пажња посвећена је управо томе, да се
поред здравог и ризичног понашања, анализира и капацитет Завода за здравствену заштитту
студената у Нишу да препознаје, благовремено и адекватно одговори на здравствене потребе
студената са овог подручја а све то у складу са прописима који регулишу здравствену
делатност.
У току 2011 године у сарадњи са оснивачем, Заводу је додељен на коришћење а и
опремљен је простор у ул Катићева бр 29- први и други спрат- површине од око 375 м2, те је
растерећењем и ослобађањем садашњих простора, створена могућност да се здравствена
заштита у овој установи, учини доступнијим студентима са посебним потребама а добијен је
и део простора за превентивне здравствене садржаје.
Такође је, прерасподелом ослобођеног простора а и у новом простору, створена
могућност за адекватан рад здравствених служби Завода.
У 2011. години планирано је отварање и рад Превентивног студентског центра за
рад у области заштите менталног здравља, заштите репродуктивног здравља,
заштите од полно преносивих болести и болести зависности и заштите од ХИВ-а,
али, услед недостатка средстава исто није учињено, тако да се тај део Плана
преноси на 2012 годину с тим што нови простор делимично, али не и потпуно, ствара
услове за овакав рад.
Превентивни Студентски центр биће смештен у пословном простору код Техничких
факултета који је Студентски центар Ниш, у оквиру пословне сарадње уступио Заводу. Део
Превентивног студентског центра биће лоциран у седишту Завода – у Катићевој улици, како
би овај начин рада био приближен студентској популацији. Ради остварења овог задатка у
досадашњем периоду постављене су основе – основан је Одсек за превенцију болести и
одређени носиоци тимова за превенцију болести уз остале предуслове, као што су Акциони
Програми и Планови превентивног рада. Од стране Министарства здравља одобрена нам је и
ужа специјализација из Здравственог васпитања, а остварени су и контакти са Установама
задуженим за ову област – Министарство здравља Републике Србије, Институт за јавно
здравље Ниш, Медицински Факултет Ниш, Центар за превенцију болести зависности Ниш, и
други.
Паралелно са опремањем и побољшањем услова за пружање здравствених услуга,
2011 година , била је обележена и укључивањем установе у ДИЛС Пројект ( Електронски
картон, електронска медицинска документација и електронски проток информација).
II ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА
На пружању здравствене заштите у 2011. години Завод је ангажовао 42
радника - 1 доктора медицине,10 специјалиста ( 5 лекара специјалисте опште
медицине,1 дерматовенеролог, 1 лекар специјалиста неуропсихијатар, 1 лекар
специјалиста клиничке биохемије, 2 лекара специјалисте гинекологије и акушерства),
7 доктора стоматологије, специјалиста, 11 медицинских сестара-техничара, 1 виши
лабораторијски техничар, 4 стоматолошке сестре-техничара и 9 административнотехничких радника.

Р.бр.

ОРГАНИЗАЦИОНЕ
ЈЕДИНИЦЕ

УКУПНО

САДАШЊИ
КАДАР
лекари техничари

НОРМАТИВ
лекари техничари

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Здр. заштита
студената
Здр. заштита жена
Дерматовенерологија
Неуропсихијатрија
Лабор. дијагностика
Рад. дијагностика
Интерна медицина
Офталмолог
Оториноларинголог
Психолог
Социјални радник
Стоматологија
УКУПНО

11
4
2
2
3
0
0
0
0
0
0
11
33

5
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
7
17

6
2
1
1
2
0
0
0
0
0
0
4
16

7
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
25

7
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
7
26

У погледу кадра, у односу на “Правилник о ближим условима за обављање
здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима
здравствене службе“, Сл. гласник РС 43/06, ова здравствена установа има: мањак
кадрва са аспекта броја студената са подручја овог региона.
На основу Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у
здравственим установама и другим облицима здравствене службе“, Сл. гласник РС 43/06 .
Завод за здравствену заштиту студената Ниш може имати највише 9 немедицинских, тј.
административно-техничких радника (3+6), колико их тачно и има запослених у Заводу.

општа медицина
превентива
kуратива
дијагностичко терапијске услуге
здравствено васпитање

5616
31538
15079
94

6266
30603
16396
491

264
16

867
45

здравствена заштита жена
превентива
куратива
дијагностичко терапијске услуге
здравствено васпитање

5185
7275
2216
186

6756
8050
2540
411

лабораторијска дијагностика
анализе крви
анализе мокраће
биохемијске анализе

16628
22214
14645

22000
21375
13279

113

300

саветовалиште за младе
индивидуални здравствено-васпитни рад
групни здравствено-васпитни рад

ултразвучна дијагностика
услуге ултразвука

неуропсихијатар
прегледи лекара
дијагностичко терапијске услуге

2653
97

3354
243

дерматовенерологија
прегледи лекара
дијагностичко терапијске услуге

4746
9263

5287
10186

3738
2198
16778

4170
1986
20519

стоматологија
стоматолошкиi прегледи
контролни прегледи
куратива

III.

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ
Завода за здравствену заштиту студената Ниш 2011

У 2011 години Завод остварује укупне приходе у износу 54.381 408,79 динара; укупне
расходе од 49.426.507,36 динара; укупне издатке за куповину основних средстава 5.058
976,01. Остварени су већи расходи и издаци у односу на приходе у износу од 104.074, 58
динара
Који је покривен из нерспоређеног вишка прихода претходних година који износи
1.968.550,81 динар.
СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА 2011
сопствени приходи

4.726 150,00

приходи за рефундирање боловања
Приходи за реф породиљског болов
приходи од партиципације
приходи од РЗЗО Београд
Приходи од буџета Града
Приходи из буџета „ДИЛС“
УКУПНИ ПРИХОДИ

188.140,28
586 356,59
13 750,00
42.859 440,27
5.107 571,65
900 000,00
54.381.408,79

Структура расхода за 2011 годину
Назив

Конто

Износ

411111

24. 682.662,34

Плате по основу цене рада.

411111-1

9.994,907,43

плате по основу цене рада-стомат.слузба

34.677 569,77

ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ

412111

2.715.072,84

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање

412111-1

1.099.439,94

Допринос за пензијско иинвалидско осигурање-стом.слуз.

412211

1.517.972,54

Допринос за здравствено осигурање

412211-1

614.686,85

допринос за здрав.осиг.-стомат.слуз.

412311

185.118,61

Допринос за незапосленост

412311-1

74.961,79

допринос за незапосленост-стомат.слузба

6.207.252,57

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

538.305,00

Породиљско боловање

411

412

414111

414121

213.560,78

Боловање преко 30 дана

414311

161.514,00

Отпремнина приликом одласка у пензију

414411

17.000,00

Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице

930.379,78

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

415112

414

612.424,00

Накнаде за превоз на посао и са посла

415112-1

171.689,00

накнаде за превоз на посао и са посла-стоматолози

415112-2

102.667,00

Накнада за превоз на посао и са посла-радно ангазовани

415

886.780,00

НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

919.633

Јубиларне награде

919.633,00

НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

421111

317.109,14

Троскови платног промета

421111-1

27.471,24

троскови платног промета-соп.рацун

421211

295.964,35

Услуге за електрицну енергију

421311

7.080,00

Услуге водовода и канализације

421321

33.086,99

Дератизација

421391

16.363,68

Допринос за корисцење градског земљиста и слицно

421411

63.640,87

Телефон, телекс и телефакс

421412

25.064,39

Интернет и слицно

421414

30.615,78

Услуге мобилног телефона

421419

10.095,49

Остале услуге комуникације

421421

30.000,00

Поста

421512

48.396,00

Осигурање возила

421519

116267,30

Осигурање остале дугороцне имовине

421521

18797,37

Осигурање запослених у слуцају несреце на ра<

416111
416

1.039.952,60

СТАЛНИ ТРОСКОВИ

422111

421

44.875,00

Троскови дневница (исхране) на слузбеном пути

422121

1.735,00

422131

11.806,00

Троскови превоза на слузбеном путу у земљи (авион, аутобус, воз, и
сл.)
Троскови сместаја на слузбеном путу

14.209,00

Остали троскови за пословна путованиа у землии

72.625,00

ТРОСКОВИ ПУТОВАЊА

423211

51.203,00

Услуге за израду софтвера

423311

15,000,00

Услуге образовања и усаврсавања запослених

423321

38.225,00

Котизација за семинаре

423322-1

3.000,00

Котизација за струцна саветовања-стом

423392

140,000.00

Издаци за струцне испите

423412

75.693,00

Цасописа

423432

3.000,00

Објављивање тендера и информативних огласа

423521

66.250,00

Правно заступање пред домаћим судовима

423591

63.252,00

Накнаде цлановима управних, надзорних одбор комисија

423592-1

296.000,00

остале струцне услуге-стоматолози

423711

58.432,39

Репрезентација

423712

21.000,00

поклони

423911

120.795,32

Остале опсте услуге

951.850,71

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

30.355,00

Здравствена застита по уговору

30.335,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

144.080,90

Столарски радови

422199
422

423
424311
424
425112

425115

32.328,71

Каде, умиваоници, бојлери и слицно

425117

40.100,00

Електрицне инсталације

425117-1

2.360,94

Електричне инсталације стомат

425211

28.606,17

Механицке поправке

425222

44.493,99

Рацунарска опрема

425224

10.487,84

Електронска и фотографска опрема

425225

16.520,00

Опрема за домацинство и угоститељство

425251-1

119.740,00

Текуце поправке и одрзавање медицинске опреме-стомат.слуз.

438.718,55

ТЕКУЦЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЗАВАЊЕ(УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)

426111

333.904,90

Канцеларијски материјал

426121

1.465,56

Расходи за радну униформу (одеца и ципеле)

42631

1.300,00

Цвеће и зеленило

426411

252.000,00

бензин

426413

640,00

мазива

426191

2.280,00

остали административни материјал

426711-1

957.608,09

матер.за медицин.тестове-ампулирани лекови

426711-2

561.834,89

материј.за медицинске тест.-санитетски матер.

426711-3

337.461,13

материјал за мед.тест.-зубарски

426721

484.636,36

Материјали за лабораторијске тестове

426811

83.723,30

Производи за цисцење

426812

29.290,67

Хигијенски производи

3.046.144,90

МАТЕРИЈАЛ

3.853,18

Амортизација зграде

167.167,30

Амортизација опреме

171020,48

Амортизација основних средстава

482131

7376,00

Регистрација возила

482211

8.079,00

Републичке таксе

482251

38.790,00

Судске таксе

54.245

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ
НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ

425

426

431111
431211
431

482

ТОТАЛ

49.426.507,36
Структура издатака за куповину основних средстава

Конто

Износ

Назив

512211

1.449,117,20

Наместај

512231

137.588,00

Телефонска централа са припадајућим инсталацијама и апаратима

512241

96.172,36

Електронска опрема

512251

613.423,00

Опрема за домаћинство

512511
512521
512

ТОТАЛ

1.226.020,45

Медицинска опрема

1.536.655,00

Лабораторијска опрема

5.058.976,01

МАШИНЕ И ОПРЕМА

5.058.976,01

IV. ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА
ПРОСТОР
Завод за здравствену заштиту студената Ниш, налази се у Нишу. Рад ове установе,
почев од 01.2.2012 год. обавља се на две локације - Амбуланта у ул. Зорана Ђинђића бр.52а.
и Амбуланта у ул Катићева бр 29.
Амбуланта Завода на локацији у ул др Зорана Ђинђића , је смештена у склопу Клиничког
цента у згради од око 360 м2, где је Завод уписан као власник зграде и корисник земљишта
и у којој се обавља део делатности из области опште медицине и стоматологије, а и
здравствена заштита жена и специјалистичко консултативна делатност.
Амбуланта Завода у ул Катићева бр 29, у којој је и седиште Завода, отворена је и
почела је са радом 01.02.2012 године и у истој се обавља делатност здравствене заштите из
области опште медицине, стоматологије као и лабораторијска дијагностика.
Отварањем Амбуланте у Катићевој улици , Завод улази у фазу припрема за
акредитацију здравствене установе.
За календарску 2011. годину, планирају се јавне набавке у зависности од извора
средстава, као и по партијама у односу на сродност добара, услуга и радова, у складу са
Законом.
У 2011. години планирана је набавка у оквиру поступка јавне набавке мале вредости и то
за набавку:
- лекова
- зубарског, санитетског и лабораторијског материјала
- канцеларијског и медицинског административног материјала
иста је извршена у складу са пренетим средствима Републичког завода за здравствено
осигурање за 2011 годину
ОСНОВНА СРЕДСТВА И МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА
У циљу остварења наведених задатака, као и повећања квалитета пружених услуга
корисницима, Завод планира набавку одређених медицинских уређаја којима би се значајно
унапредила дијагностичка процедура, као и квалитет лечења, чиме би се смањила потреба за
слањем студената у друге здравствене установе.а самин тим, смањили би се и трошкови рада
ове установе. У 2011 години извршена је набавка и то:
Година
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.

Намена
Куповина канцеларијске опреме
Куповина медицинске опреме
Куповина телефонске централе
Куповина пројектора
Куповина лабораторијске опреме

Износ
1.449.117,20
1.226.020,15
137.588,00
46.610,00
1.475.000,00

2011.
2011.
2011.

Куповина клима уређаја
Куповина канцеларијског ситног инвентара
Поправка канцеларијске опреме
УКУПНО (за Катићеву):

613.423,00
27.476,00
132.337,00
5.107.571,35

ОБЈЕКТИ
1.Планирана развојна опредељења или боље речено њихово интензивирање, би се могло
радити у постојећој установи уз планирану надоградњу,обзиром да је простор у Катићевој
улици додељен на привремено коришћење, уз већ остварену али интензивнију сарадњу са
Студенским центом у Нишу и центрима у другим општинма са подручја овог региона,
Универзитетом у Нишу, а пре свега са структурама Града Ниша , који сходно Закону у 2007ој години преузима права оснивача над овом установом.
Потребна сретства за надоградњу износила би цца 25.000.000,00 динара.
Планирана надоградња у 2011 години није извршена, те се исто преноси на наредну годину.
2. Замена дотрајале подне облоге у згради Завода показала се неопходном, тако да је иста
планирана за 2011 годину.
За замнену дотрајале подне облоге у Заводу, потребно је 300.000,00 динара, иста није
извршена услед недостатка средстава и преноси се на наредну годину.
ОПРЕМА
У циљу остварења наведених задатака, као и повећања квалитета пружених услуга
корисницима, Завод je планираo набавку одређених медицинских уређаја којима би се
значајно унапредила дијагностичка процедура, као и квалитет лечења, чиме би се
смањила потреба за слањем студената у друге здравствене установе.а самин тим,
смањили би се и трошкови рада ове установе.
То се пре свега односи на набавку :
1. МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ:
Воденог купатила
ком 1
100.000,00
Машине за прање лабораторијског посуђа
ком 1
220.000,00
Ласера за уклањање кондилома за гинекологију ком 1
920.000,00
Дигиталног ренгена за стоматологију
ком 1
160 000,00
УКУПНО ДИНАРА:
1,400.000,00
Водено купатило , ласер и дигитални ренген за стоматологију није набављен те се набавка
истог преноси на наредну годину.
-

2. Опреме битне за РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА:
- Рачунара са оперативним системом
ком 2
120.000,00 дин- легални оперативним систем
ком 6
80. 000,00 дин_____________________________________________________________
УКУПНО
ДИНАРА:
200.000,00
Иста је била планирана за 2011 годину али није реализована услед недостатка средстава
те се као таква преноси на 2012 годину.

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА ОПРЕМАЊЕ „ПРЕВЕНТИВНОГ СТУДЕНТСКОГ
ЦЕНТРА“:
1. МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ:
- рад са материјалом
УКУПНО ДИНАРА
.

38.000,00
38.000,00

2. НАБАВКА ОПРЕМЕ:
- писаћи сто....................ком 2
- дактило столице......... ком 2
- орман за картотеку
ком 1
- ормар-гардаробер
ком 1
- клуб сточић.................ком 1
- фотеље.........................ком 2
- пројектор......................ком 1
- платно за пројектор ком 1.
- табла за презентацију ком 1
- рачунар са ОС
ком 1 .
- рачунар laptop са ОС ком 1.
- дигитални фотоапарат ком 1
- столице за саветовалиште ком.10.
УКУПНО ДИНАРА

30.000,00 динара
15.000,00 динара
20.000,00 динара
20.000,00 динара
4.000,00 динара
15.000,00динара
65.000,00 динара
6.000,00 динара
7.000,00 динара
55.000,00 динара
55.000,00 динара.
11.000,00 динара
25.000,00 динара
328.000,00

3. ОСТАЛИ РАДОВИ:
-рампа за приступ лицима
са посебним потребама .
-електрорадови
-водоводни радови
УКУПНО ДИНАРА
УКУПНО 1+2 + 3

50.000,00 динара
46.000,00 динара
38.000,00 динара
134.000,00
500.000,00

Исто није реализовано услед недостатка средстава те се преноси на 2012 годину
Напомињемо да је број корисника, односно студената који су за остварење
здравствене застите упућени једино на Завод за здравствену заштиту студената, износи преко
30 000
УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
Завод за здравствену заштииту студената Ниш је пословну 2011. годину успешно
завршио:
-

остварени су пословни резултати у складу са Уговором о финансирању
здравствене заштите са Републичким заводом за здравствено осигурање у
целости;

- набављена је нова опрема у циљу квалитетнијег пружања услуга пацијентима;
-

постављене су организационе основе за здравствено-васпитни рад.

-

Створени предуслови за увођење установе у акредитацију

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
СТУДЕНАТА НИШ
ДИРЕКТОР
________________________________
ДР ЖАРКО ОРЛОВИЋ

