
 
 
 
 
 
 
 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 19.07.2012. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на План рада и развоја 
Завода за здравствену заштиту студената Ниш за 2012. годину. 
 
 II Предлог решења о давању сагласности на План рада и развоја Завода за 
здравствену заштиту студената Ниш за 2012. 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 Жарко Орловић, директор Завода за здравствену заштиту 
студената Ниш.  
 
 
 
 
Број: 459-4/2012-03 
 
У Нишу, 19.07.2012. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Проф. др Зоран Перишић 



       
       На основу члана 16. и 37. Статута Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, бр. 88/2008),  

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној ___________ 2012. године, 
доноси 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I   ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада и развоја Завода за здравствену 
заштиту студената Ниш за 2012. годину, број 553, који је донео Управни одбор 
Установе, Одлуком број II УО-2 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 

 
           ________________ 

 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 



 
 Управни одбор Завода за здравствену заштиту студената Ниш на седници 
одржаној дана 29. 02. 2012. године Одлуком бр. II УО-2  усвојио је План рада и 
развоја Завода за здравствену заштиту студената Ниш за  2012. годину и 
доставио Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту. 
 Основни задатак Завода за здравствену заштиту студената у донетом 
Плану рада и развоја  је очување и унапређење здравља студената и јачање 
здравственог потенцијала и даљи рад на квалитету и ефикасности пружања 
здравствених услуга у циљу очувања здравља студената, превенцији, 
дијагностици и терапији. 

За планиране активности из Планa рада и развоја  Завод обезбеђује 
средства из прихода путем уговора са РЗЗО – 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 Завода обезбеђују се из буџета 
Града Ниша према потребама и приоритетима установе. 
 План рада и развоја  је сачињен у складу са Законом, подзаконским 
актима, прописима Града и циљевима садржаним у оснивачком акту Завода, 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 – 
      Иван Николић 

 
  _______________ 

 



 



ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
СТУДЕНАТА НИШ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН РАДА И РАЗВОЈА  
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
 СТУДЕНАТА НИШ 
 
 
 
           

 
 

ПЛАН РАДА И РАЗВОЈА 
ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА 

НИШ 
ЗА 2012. ГОДИНУ 

 
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 
Одлуком Владе Републике Србије број 022-4577/97 од 12.12.1997.године, 
основан је Завод за здравствену заштиту студената у Нишу, да би Завод 
као самостална установа отпочео са радом 01.01.1998.год. са седиштем 
у Нишу у ул. Браће Тасковић бр. 52а. 
 
Завод за здравствену заштиту студената је здравствена установа, која 
обавља здравствену делатност у области здравствене заштите 
студената. 
Гране медицине , односно стоматологије, из из којих Завод обавља 
здравствену делатност, односно пружа здравствену заштиту студентима  
су : 
-здравствено васпитање, 
-општа медицина, 
-гинекологија и акушерство, 
-неуропсихијатрија, 
-дерматовенерологија, 
-општа стомаqтологија, 
-болести уста и зуба, 
-стоматолошка протетика, 
-лабораторијска дијагностика и из других грана, односно области 
утврђених у складу са чланом 11 став 3 и 4 Уредбе о плану мреже 
здравствених установа  

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. 
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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 Катићевфој улици , Завод улази у фазу 
припрема за акредитацију здравствене установе. 
 
 
ПЛАН РАЗВОЈА  за 2012. годину 
 
           Пословна политика Завода за здравствену заштиту студената Ниш 
је у служби здравља студената, усмерена ка квалитетном и ефикасном 
пружању здравствених услуга у циљу очувања здравља, повећања 
обима превентивних активности, савременој дијагностици и терапији.  

У 2012 години Завод очекује  даљи рад на квалитету и 
ефикасности пружања здравствених услуга у циљу очувања здравља 
студената, превенцији, дијагностици и терапији. Кључни носиоци ових 
стручних активности су високо образовани кадрови, лекари који чине 
основну снагу здравствене установе. Међутим, изузетно је значајна улога 
и осталих запослених- медицинских радника, правника, финансијских, 
техничких и помоћних радника, без којих се не може обављати 
здравствена делатност. 

У 2011. години у Заводу је радило 43 запослена, и то : 

 
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, са структуром која је дата у табели,  ако се има у виду и развој 
ове установе у наредном периоду има мањак  лекара осталих 
специјалности и то: 1 лекар специјалиста  офтамолог, 1лекар 
специјалиста интерне медицине, 1 психолог, 1 социјални радник, као и 
још 2 медицинске сестре- техничара који би радили у тиму са поменутим 
кадром високе стручне спреме а све са аспекта Правилника о ближим 
условима за обављање здравствене делатности.  

Р.бр. ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ  УКУПНО 

1 Здр. заштита студената 12 
2 Здр.  заштита жена 4 
3 Дерматовенерологија 2 
4 Неуропсихијатрија 2 
5 Лабор.  дијагностика 3 
6 Стоматолошка служба 10 

7 
Служба за опште, правне и економско 
финансијске послове и одржавање 9 

УКУПНО 42 
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У досадашњем раду у Заводу је  развијен ниво услуга, који 
превазилази досадашњи облик и по организацији и по садржају  рада и 
захтева издвајање превентивног рада у посебну службу, са нивоа нижих 
организационих јединица у складу са тенденцијом унапређења квалитета 
рада из домена очувања здравља студентске популације. 
 Потребе Завода  планирају се у складу са Анализом здравственог 
стања студената, морбидитетном структуром и трендовима који 
проистичу из ње, уз варијабилно усклађивање метода усмеренених на 
анализу процеса рада и анализу исхода лечења а то даље подразумева , 
да, остварење зацртаног циља  многоме зависи и од опремљености 
установе адекватном савременом медицинском опремом па је наш 
задатак и иновирање опреме која прати техничко технолошки развој 
медицине, увођење нових дијагностичких процедура, континуирани рад 
на едукацији кадрова и подизању стручног нивоа рада, развоју 
информатичког система као предуслова свеукупном развоју.  
 
 
 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
 
Садржи елементе и основ за израду Плана рада установе, Плана јавних 
набавки, текућег одржавања и инвестиција.  
  За 2012. годину планирана средства биће исказана  предрачуном 
средстава за 2012. годину и Уговором о финансирању који ће Завод 
закључити са Републичким заводом за здравствено осигурање, сходно 
Правилнику о условима за закључивање уговора Републичког завода за 
здравствено осигурање са даваоцима здравствених услуга, у овом 
случају и Заводом за здравствену заштиту студената Ниш. Сходно 
истом, за 2012 годину планирано је: 

 
ПЛАН ПРИХОДА 2012. 

 
Сопствени приходи                                    1.600.000,00
Приходи за рефундирање боловања         150.000,00
Приходи за реф породиљског болов 300.000,00
Приходи од партиципације                       /
Приходи од РЗЗО Београд                         46.500.000,00
Приходи од буџета Града 500.000,00
Приходи из буџета „ДИЛС“                     900.000,00
УКУПНИ ПРИХОДИ                               49.950.000,00
 

Структура расхода за 2011 годину
Конто  Износ Назив 
    
411111  25.200.000,00 Плате по основу цене рада. 
411111-1  9.100.000,00 Плате по основу цене рада-стомат.служба 

 411 34.300.000,00 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ 
412111  2.750.000,00 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 
412111-1  1.090.000,00 Допринос за пензијско иинвалидско осигурање-стом.слуба 
412211  1.550.000,00 Допринос за здравствено осигурање 
412211-1  550.000,00 Допринос за здрав.осиг.-стомат.слуз. 
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412311  190.000,00 Допринос за незапосленост 
412311-1  70.000,00 Допринос за незапосленост-стомат.служба 

 412 6.200.000,00 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

414111  150.000,00 Породиљско боловање 
414121  300.000,00 Боловање преко 30 дана 
414311  400.000,00 Отпремнина приликом одласка у пензију 
414411  / Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже 

породице 
 414 850.000,00 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 
415112  520.000,00 Накнаде за превоз на посао и са посла 
415112-1  180.000,00 Накнаде за превоз на посао и са посла-стоматолози 
415112-2  100.000,00 Накнада за превоз на посао и са посла-радно ангажовани 

 415 800.000,00 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 
416111  450.000,00 Јубиларне награде 

 416 450.000,00 НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 
421111  300.000,00 Трошкови платног промета 
421111-1  30.000,00 Трошкови платног промета-соп.рачун 
421211  300.000,00 Услуге за електричну енергију 
421311  10.000,00 Услуге водовода и канализације 
421321  50.000,00 Дератизација 
421391  20.000,00 Допринос за коришћење градског земљишта и слично 
421411  70.000,00 Телефон, телекс и телефакс 
421412  50.000,00 Интернет и слично 
421414  30.000,00 Услуге мобилног телефона 
421419  10.000,00 Остале услуге комуникације 
421421  30.000,00 Пошта 
421512  50.000,00 Осигурање возила 
421519  150.000,00 Осигурање остале дугорочне имовине 
421521  30.000,00 Осигурање запослених у случају несреће на раду 

 421 1.130.000,00 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 
422111  30.000,00 Трошкови дневница (исхране) на службеном пути 
422121  Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, 

воз, и сл.) 
422131  10.000,00 Трошкови смештаја на службеном путу 
422199  10.000,00 Остали трошкови за пословна путовања у земљи 

 422 50.000,00 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 
423211  50.000,00 Услуге за израду софтвера 
423311  20.000,00 Услуге образовања и усавршавања запослених 
423321  40.000,00 Котизација за семинаре 
423322-1  Котизација за стручна саветовања-стом 
423392  Издаци за стручне испите 
423412  50.000,00 Часописи 
423432  10.000,00 Објављивање тендера и информативних огласа 
423521  Правно заступање пред домаћим судовима 
423591  80.000,00 Накнаде члановима управних, надзорних одбор комисија 

423592-1  100.000,00 Остале стручне услуге-стоматолози 

423711  50.000,00 Репрезентација 

423712  20.000,00 Поклони 
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423911  180.000,00 Остале опште услуге 

 423 600.000,00 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 
424311  30.000,00 Здравствена заштита по уговору 

 424 30.000,00 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 
425112  100.000,00 Столарски радови 
425115  50.000,00 Каде, умиваоници, бојлери и слицно 

425117  50.000,00 Електричне инсталације 
425117-1  Електричне инсталације стомат 
425211  Механичке поправке 
425222  50.000,00 Рачунарска опрема 

425224  Електронска и фотографска опрема 

425225  Опрема за домаћинство и угоститељство 
425251-1  100.000,00 Текуће поправке и одржавање медицинске опреме-стомат.слуз. 

 425 350.000,00 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ(УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)

426111  350.000,00 Канцеларијски материјал 
426121  50.000,00 Расходи за радну униформу (одеца и ципеле) 

42631  Цвеће и зеленило 

426411  250.000,00 Бензин 

426413  5.000,00 Мазива 

426191  5.000,00 Остали административни материјал 
426711-1  1.800.000,00 Матер.за медицин.тестове-ампулирани лекови 

426711-2  500.000,00 Материј.за медицинске тест.-санитетски матер. 

426711-3  600.000,00 Материјал за мед.тест.-зубарски 

426721  500.000,00 Материјали за лабораторијске тестове 
426811  150.000,00 Производи за чишћење 
426812  50.000,00 Хигијенски производи 

 426 4.260.000,00 МАТЕРИЈАЛ 

431111  10.000,00 Амортизација зграде 

431211  190.000,00 Амортизација опреме 

 431 200.000,00 Амортизација основних средстава 

482131  20.000,00 Регистрација возила 

482211  10.000,00 Републичке таксе 

482251  Судске таксе 

 482 30.000,00 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ 
НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ 

ТОТАЛ  49.250.000,00  
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Структура издатака за куповину основних средстава 
Конто  Износ Назив 
512211  100.000,00 Намештај 
512231  Телефонска централа са припадајућим инсталацијама и 

апаратима
512241  Електронска опрема 
512251  Опрема за домаћинство 
512511  600.000,00 Медицинска опрема 
512521  Лабораторијска опрема 

 512 700.000,00 МАШИНЕ И ОПРЕМА 

ТОТАЛ  700.000,00  

 
 
 
 
ПЛАН ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА  

 
 План рада Завода за здравствену заштиту студената базиран је на 
просторним капацитетима, медицинској опреми и кадровима којима 
Завод располаже. 

Планирана средства за здравствену заштиту из обавезног 
здравственог осигурања за 2012. годину, утврђена су Финансијским 
планом Републичког завода за здравствено осигурање за 2012. годину. 

 
 
Обим здравствених услуга исказан у плану рада заснива се на 

потребама осигураних лица за услугама здравствене заштите, на 
финансијским средствима за спровођење обавезног здравственог 
осигурања и на Плану здравствене заштите из обавезног здравственог 
осигурања за 2012. годину којег доноси Републички завод, а по правилу 
није мањи од обима извршених здравствених услуга у претходној години. 

 
Р.бр.   Г Р У П А Ц И Ј А  Б Р О Ј  

3 

С
ТУ

Д
ЕН

ТИ
 

Државни  
Универзитет 

I ГОДИНА (уписани) 5215

III ГОДИНА 4232
УКУПНО СТУДЕНАТА ДО 26 
ГОДИНА 25980

Приватни 
факултети 

I ГОДИНА (уписани) 1800

III ГОДИНА 1200
УКУПНО СТУДЕНАТА ДО 26 
ГОДИНА 4500

СВЕГА СТУДЕНАТА 30480

  СВЕГА 26880 26540 101 
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ПЛАН КАДРОВА 
 

План кадра при уговарању са Републичким заводом за 
здравствено осигурање, па тако и за 2012. годину, је уговорени број 
радника са стањем на дан 31.12.2011. године (у даљем тексту: уговорени 
број радника). План кадрова и за овај Завод као и за остале здравствене 
установе, доноси Министарство здравља, али у току 2012. године 
планира се и пријем нових недостајућих кадрова, како је исказано у 
табели. 

За 2012.  годину планирано је: 
 
 

 Постојећи кадрови Потребан кадар 
ВСС ВШС ССС НКВ ВСС ВШС ССС НКВ 

Специјалиста опште 
медицине 5    6    

Специјалиста 
дерматовенеролог 1    1    

Специјалиста 
неуропсихијатар 1    1    

Специјалиста гинеколог 2    2    
Специјалиста опште 
стоматологије 4    4    

Специјалиста оралне 
хирургије 1    1    

Специјалиста за болести 
уста и зуба 1    1    

Специјалиста протетичар 1    1    
Специјалиста интерне 
медицине     1    

Специјалиста офталмолог     1    
Психолог     1    
Социјални радник     1    
Доктор медицине 1        
Виши лаборант  1    1   
Медицинска сестра   8    13  
Стоматолошка сестра   4    5  
Акушерска сестра   2    2  
Лекар специјалиста 
биохемичар 1    1    

Лаборант   1    2  
Дипл. Правник-правосудни 
испит 1    1    

Дипл. Ецц-стручни испит 1    1    
Систем администратор и 
референт ППЗ  1    1   

Администратор оператор  1    1   
Материјални књиговођа   1    1  
Благајник   1    1  
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Возач- радник на 
одржавању    1    1 

Хигијеничар    2    3 
УКУПНО: 20 3 17 3 24 3 24 4 

 
Посебно је планирано организовање, обучавање и оспособљавање 
постојећих здравствених радника.  
 
 
 
ПЛАН НАБАВКИ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 
 

Б) ОБЈЕКТИ 
 
1. НАДОГРАДЊА 
 

Планирана развојна опредељења или боље речено њихово 
интензивирање,  би се  могло радити у постојећој установи уз  
планирану надоградњу, 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 2007-ој 
години преузео права оснивача над овом установом. 

 
Потребна сретства за надоградњу износила би  цца 22.000.000,00 
динара. 
 

2.ЗАМЕНА ПОДНИХ ОБЛОГА 
 
 Замена дотрајале подне облоге у згради Завода у Амбуланти у ул 
др Зорана Ђинђића, показала се неопходном, тако да је иста 
планирана за 2011 годину, али услед кризе која је захватила и 
Републику Србију, ова замена није извршена , те се преноси на 
2012 годину. 
 
За замнену дотрајале подне облоге у  Заводу, потребно је цца 
500.000,00 динара. 
 

3. АДАПТАЦИЈА КАНЦЕЛАРИЈА У ОРДИНАЦИЈЕ 
          По пресељењу немедицинског дела Завода са локације др Зорана 
Ђинђића ,  на нову локацију у ул Катићева бр 29, ослобођен је простoр за 
нове садржаје из области делатности Завода, па је у том смислу 
потребно и извршити адаптацију канцеларија у ординације, што 
подразумева увођење топле и хладне воде у поменути простор уз 
прилагођавање подова стандардима који се захтевају за ординацију за 
рад лекара, што би износило цца 300.000,00 динара 
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      В) 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. 
 

          То се пре свега односи на набавку : 
 
1. Медицинске опреме, и то: 
1.1.) 

Кол. Опис  Цена без пдв  
        
1 Ласер за скидање кондилома  1.650.000,00Дин.
1 Микроскоп за цитологију - Карл Заисс   240.000,00 Дин.
1 Абдом. сонда   550.000,00 Дин.
1 Сонда за мека ткива компатибилна за ХД3  550.000,00 Дин.
1 Биохемијски анализатор - аутоматски  880.000,00 Дин.
1 Диспензор фиксни   79.000,00 Дин.
2 Аутоматска пипета фиксна,   24.000,00Дин.
1 Водено купатило - 20 места      89.000,00 Дин.
1 Коагулометар       150.000,00 Дин.
1 РТГ за стоматологију         330.000,00 Дин.

1 
Хелиоапарат за сушење 
пломбе       35.000,00 Дин.

1 Н2 скидач каменца       39.000,00 Дин.
1 Центрифуга -30 места      383.000,00 Дин.

Укупно       4.999.000,00  Дин.
 

 
1.2.) Опрема за офтамолошки кабинет: 
 

-шпалт  - лампа биомикроскоп.................................     ком 1       600.000,00 
-апланациони тонометар..........................................    .ком 1       240.000,00 
-пробни сет стакала...................................................    ком 1        144.000,00 
-пробни оквир ...........................................................     ком 1          36.000,00 
- офталмоскоп са трафоом .......................................   ком 1          78.000,00 
- оптотип – пројектор ...............................................     ком 1         216.000,00 
-кераторефактометар ................................................   ком 1     1.020.000,00 
 -хидраулично постоље за биомикроскоп  
 и кераторефактометар ......                                     .    ком 1         144.000,00 

УКУПНО ДИНАРА                                                              2.478.000,00 
УКУПНО ДИНАРА (1.1 + 1.2.)                                           7.477.000,00 
 
 

2. Опремa битнa за развој информационог система, и то: 
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-     Рачунара  са оперативним системом                  ком 2       120.000,00  
-    легални оперативни мсистем                               ком  6     80.000,00дин- 
______________________________________________________________
 УКУПНО ДИНАРА:                                                            200.000,00 
  

 
      Г) ОПРЕМАЊЕ ОДСЕКА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ                       502.000,00 

 
                Д).ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 
-ОБЈЕКТИ                                                                                     500.000,00 
-ОПРЕМА.                                                                                     300.000,00 
-ТРАНСП. СРЕДСТВА                                                                 100.000,00  
УКУПНО:                                                                                       900.000,00 

 
 

Посебно подвлачимо да би се ,овим програмима,  створили  
услови  за запошљавање и још већег броја младих лекара и 
медицинских сестара и медицинских радника других области, што 
је нама потребно а од интереса је и за све структуре.  
 

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. 

Посебно напомињемо да је набавка, какоје у Предлогу 
плана означено, планирана за 2011 годину, али због недостатка 
средстава није реализована, те се преноси на 2012. годину. 
 

 
 
 

ПРЕДСЕДНИК СТРУЧНОГ САВЕТА 
 

                                                 Др Братислав Манчевић 
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ЗЗЗЗ СТУДЕНАТА НИШ- ПЛАНИРНА СРЕДСТВА 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 

I. ОБЈЕКТИ 
 

1. НАДОГРАДЊА…………………                            25.000.000,00 
2.   Адаптација Амбуланте у ул. Др З Ђинђића           300.000,00 
 
Текуће одржавање 
3. ЗАМЕНА ПОДНИХ ОБЛОГА………………………     500.000,00 

      УКУПНО                                                                                25.800.000,00 
 
 
ИИ.          ОПРЕМА: 
 
А)Медицинска опрема 
 
1.1.колпоскоп ( увећање 20)                                          ком 1     1.600.000,00 

2.Машина за прање лабораторијског посуђа            ком 1        993.000,00 
3.ЕКГ          ком 1        200.000,00 
____________________________________________________________ 
УКУПНО                       2.793.000,00 

 
 
 
Б) ОПРЕМАЊЕ „Превентивног центра“                             502.000,00 
 
В). ОПРЕМАЊЕ Амбуланте у Катићевој                          3.200.000,00 

   УКУПНО ( А+Б+В)                                                                   6.485.000,00                
 
 
  ИИИ..ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 
-ОБЈЕКТИ                                                                                        500.000,00 
-ОПРЕМА.                                                                                        300.000,00 
-ТРАНСП. СРЕДСТВА                                                                    100.000,00 
УКУПНО ДИНАРА                                                                            900.000,00 
______________________________________________________________ 
Укупно                                                                                          
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ЗЗЗЗ СТУДЕНАТА НИШ – ПЛАНИРАНИ КАДРОВИ 
 

 Постојећи кадрови Потребан кадар 
ВСС ВШС ССС НКВ ВСС ВШС ССС НКВ 

Специјалиста опште 
медицине 5    6    

Специјалиста 
дерматовенеролог 1    1    

Специјалиста 
неуропсихијатар 1    1    

Специјалиста гинеколог 2    2    
Специјалиста опште 
стоматологије 4    4    

Специјалиста оралне 
хирургије 1    1    

Специјалиста за болести 
уста и зуба 1    1    

Специјалиста протетичар 1    1    
Специјалиста интерне 
медицине     1    

Специјалиста офталмолог     1    
психолог     1    
Социјални радник     1    
Доктор медицине 1        
Виши лаборант  1    1   
Медицинска сестра   8    13  
Стоматолошка сестра   4    5  
Акушерска сестра   2    2  
Лекар специјалиста 
биохемичар 1    1    

Лаборант   1    2  
Дипл. Правник-правосудни 
испит 1    1    

Дипл. Ецц-стручни испит 1    1    
Систем администратор и 
референт ППЗ  1    1   

Администратор оператор  1    1   
Материјални књиговођа   1    1  
Благајник   1    1  
Возач- радник на 
одржавању    1    1 

Хигијеничар    2    3 
УКУПНО: 20 3 17 3 24 3 24 4 
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