
 
 
 
 
 
 
 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 Програм рада са 
финансијским планом Завода за хитну медицинску помоћ Ниш за 2012. годину. 
 
 II Предлог решења о давању сагласности на Програм рада са финансијским 
планом Завода за хитну медицинску помоћ 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 Горан Стојиљковић, лекар специјалиста ортопедије, директор 
Завода за хитну медицинску помоћ Ниш..  
 
 
 
 
Број: 459-6/2012-03 
 
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 Програм рада са финансијским планом 
Завода за хитну медицинску помоћ Ниш за 2012. годину, број 76, који је донео 
Управни одбор Установе, Одлуком број 72 на седници одржаној 22.02.2012. 
године и Одлуком број 86 на седници одржаној 04.05.2012. године. 
 
 II Решење доставити: Заводу за хитну медицинску помоћ 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 хитну медицинску помоћ Ниш на седници 
одржаној дана 22. 02. 2012. године Одлуком бр.72 усвојио је Програм рада 
Завода за хитну медицинску помоћ Ниш за  2012. годину,а на седници одржаној 
04.05.2012године  Одлуком бр. 86 усвојио је Финансијски план за 2012 годину  
и доставио Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту. 
 Програм рада Завода полази од апсолутног приоритета пружања 
здравствене заштите лицима којима је због природе обољења, стања или 
повреде, неопходно указивање односно пружање хитне медицинске помоћи.  
 Овим Програмом предвиђен је обим услуга који би задовољио потребе 
пацијената на широј територији града Ниша са тенденцијом на побољшању 
квалитета и брзине изласка екипе на терен и амбулантним интервенцијама. 

Финансијски план представља план свих очекиваних прихода и расхода у 
2012 години.За планиране активности Завод обезбеђује највећи приход - 
средства 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. 

Програм рада и Финансијски план Завода за хитну медицинску помоћ 
Ниш за 2012. годину су сачињени 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 ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НИШ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМ РАДА ЗАВОДА ЗА ХИТНУ 
МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ 

ЗА 2012. ГОДИНУ 
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План рада Завода за хитну медициску помоћ Ниш за 2012. годину полази од апсолутног приоритета у 
пружању здравствене заштите лицима којима је због природе оболења, стања или повреде, неопходно 
указивање, односно пружање хитне медицинске помоћи.  

Приликом израде Плана и програма рада ЗХМП за 2012. годину полазну основу чинили су параметри о 
остварењу плана из 2011. године. 

  
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА 

 
У 2011. реализована  је набака следећих апарата: 
 

1. 3 дефибрилатора укупне вредности ........................................................... 3.341.760,00РСД 
2. 1 EKG апарата у вредности ..........................................................................    342.200,00РСД 
 
Набавка ове медицинске опреме реализована је  из  средстава буџета Града Ниша. 
 
1. биохемијска лабораторија вредности..........................................................    645.000,00РСД 
 
Набавка ове медицинске опреме реализована је из средстава донације 

 
 

За  2012. планирана је набака следећих апарата: 
 
1. нови ултразвук...........................................................................................................  око        600.000РСД 
2. аутоклав ............................................................................................... . ....................  око     1.500.000РСД 
3. суви стерилизатор............................................................................... ...................... око         200.000РСД 
4. 2 дефибрилатора................................................................................... ..................... око      2.000.000РСД 
5. 2 EKG-а ....................................................................................................................... око          400.000РСД 
 
Реализација набавке медицинске опреме је планирана из средстава донација и сопствених средстава. 
 
  
  

ВОЗНИ ПАРК ЗАВОДА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ 
  
 
 У 2011. нису планиране инвестиције у возни парк због врло ограничених расположивих средстава.  
 
 За 2012 годину планирана је набавка: 
 

1. 3 санитетска аутомобила за превоз пацијената на дијализу........................................око 6.600.000РСД 
2. 2 санитетска аутомобила за брзи транспорт пацијената са клиника Клиничког центра у Нишу до клиника 

Клиничког центра Србије, Војводине, Војно медицинске Академије и Бањице ..... око 5.000.000РСД  
3. Модернизација радионице техничке службе (компјутери, дизалице, софтвер)......око 200.000РСД (буџет); 
 

   
Набавка ових аутомобила планирана је из средстава буџета Града Ниша. 

 
 

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ОД СТРАНЕ БУЏЕТА ГРАДА 
 
 

Осим горе наведених инвестиција у оквиру плана, ЗХМП очекује и следеће инвестиције од стране буџета 
Града у 2012 год.: 

 
- Реконструкција и замена дотрајале кровне конструкције централне зграде Завода – приоритет 

(ово је заједнички интерес три здравствене установе, јер  се у централној згради Завода поред 
служби хитне помоћи налазе  служба кућне неге Дома Здравља и управа Завода за заштиту 
здравља радника ) ;  

- Реновирање централне зграде – замена прозора и подова;  
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- Отварање две нове подстанице: на територији Г.О. Панталеј у Доњој Врежини и на територији 
Г.О. Палилула; 

- Обезбеђивање земљишта за изградњу перионице и проширење капацитета гаражног простора и 
радионице.  

 
 
 
 
 

КОЛ ЦЕНТАР 
 

 
Реализовано у 2011. години:  
 
- 23 GPS уређаја за уградњу у возила са пратећим софтвером; 
- Обезбеђена одговарајућа радна верзија софтвера за инплементацију у col-centar;  
- Прикључен  оптички  кабли на централни објекат ЗХМП Ниш; 
- Обезбеђен прикључак и 25 апарата VOIP централе; 
- Пријемник за снимање радио везе;  
- Проширено снимање за телефонске позиве са 8 на 12 долазећих линија. 

 
 

Остало за реализацију у 2012 години у складу са финансијским могућностима: 
 
- 22 GPS уређаја за уградњу у возила са пратећим софтвером...............................(око     352.000РСД); 
- Обезбедити одговарајући софтвер за инплементацију у col-centar......................(око  1.200.000РСД); 
- Обезбедити адекватну дигиталну  телефонску централу Панасоник као резервну за пријем позива – (col 

centar).........................................................................................................................(око      120.000РСД); 
- Наставити реализацију замене постојеће телефонске централе Simens Hicom са VOIP 

централом,................................................................................................................(око       500.000РСД); 
- Израда софтвера за локацију позива.................................................................... ( око       250.000РСД);  
- Проширење инфраструктурне мреже за  
       прикључак система електронског картона пацијента ....................................... ( око       200.000РСД); 
-      Замена 4 радне станице (компјутера) на пријему позива ................................. ( око       200.000РСД); 
-      Видеонадзор за потребе диспечерског центра ..................................................  ( око       280.000РСД); 
-      Обезбедити сарадњу са телекомуникационим оператерима за разматрање могућности локације позива. 
 
 

 
ПЛАН ДОНАЦИЈА 

 
 

Од донација Завод за хитну медицинску помоћ Ниш, у 2012 год., очекује реализацију: 
 

- 20 GPS уређаја за уградњу у возила са пратећим софтвером..............................(око       320.000РСД); 
- Стерилизациона опрема ..........................................................................................(око       500.000РСД); 
- 2 ултразвучна инхалатора ..................................................................................... .(око       250.000РСД); 
- 1 ултразвучна када за прање хирушке опреме ..................................................... (око       100.000РСД); 
- 1 апарат за баждарење мерача крвног притиска ................................................. ( око    1.200.000РСД); 
- 1 апарат за контролу количине сипаног горива у возила ЗХМП........................ ( око      500.000РСД). 
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ОСТВАРЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ЗА 2011. год. И ПЛАН ЗА 2012. 
 
 

РЕД 
БР. НАЗИВ УСЛУГЕ Извршење 2011 План за 2012 

1 Лекарски преглед на терену 36901 36905 

2 
Сложене терапеутске процедуре/ мање 
хируршке интервенције - терен КПР (кардио-
пулмонална реанимација) 

224 225 

3 Сложена гинеколошко-акушерска процедура 
ПОРОЂАЈ 3 3 

4 Први преглед деце ради лечења 30424 30425 

5 Први преглед одраслих ради лечења 81304 81305 

6 Глукоза у капиларној крви 3322 3325 

7 Елекрофизиолошко снимање везано за 
кардиоваскуларни систем - ЕКГ 13127 13130 

8 Инцизија/дренажа/испирање/одстрањивање 
течних продуката упалних процеса - опште 1528 1530 

9 Ексцизија/ одстрањивање ткива/деструкција/ 
чишћење ране 8819 8820 

10 Инструментација/ катетеризација - вађење 
страног тела из коже и поткожног ткива 1735 1735 

11 Намештање/ фиксација - имобилизација 963 965 

12 Медикација/локална 
ињекција/инфилтрација/апликација лека 82710 82710 

13 Завоји/ компресивни завој/ 
компресија/тампонада 14176 14180 

14 
Сложене терапеутске процедуре/ мање 
хируршке интервенције - амбуланта КПР 
(кардио-пулмонална реанимација) 

8 8 

15 
Општи неуролошки преглед - испитивање стања 
свести, мишићних рефлекса, површинског и 
дубоког сензибилитета и менингеалних знакова 

5615 5615 
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16 Интернистички преглед  9635 9635 

17 Преглед дојке  10 10 

18 Ултразвучни преглед - регија сива скала - УЗ 
горњег абдомена и уротракта 355 355 

19 Крвна слика  4637 4640 

 
УСЛУГЕ САНИТЕТСКОГ ПРЕВОЗА  

РЕД 
БР. НАЗИВ УСЛУГЕ Извршење 2011 План за 2012 

1 
Организовани санитетски превоз једног или 
више болесника (без медицинске пратње) 
(3а,4а,5а) 

615665 615740 

2 Санитетски превоз са медицинском пратњом  
(1а+2а) 363370 363300 

 
 

ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА САНИТЕТСКОГ ТРАНСПОРТА ЗА 2011. год. И ПЛАН ЗА 2012. 
 
Планом за 2012. годину предвидели смо  обим услуга који би задовољио потребе 

пацијената на широј територији града Ниша са тенденцијом на побољшању квалитета и 
брзине изласка екипе на терен и амбулантним интервенцијама.  

 

Ред.бр Назив услуге Извршење 2011 План за 2012 

1 
1000249 санитетски превоз по изласку 
на подручје градског и сеоског насеља 
са медицинском екипом - БРОЈ УСЛУГА  

36901 36905 

1.A КИЛОМЕТРАЖА 340250 340300 

2 
1000249 санитетски превоз ван 
подручја насеља (са медицинском 
екипом) - БРОЈ УСЛУГА 

45 45 

2.A КИЛОМЕТРАЖА 23120 23000 

3 
1000231 санитетски превоз једног или 
више ван Ниша (без медицинске екипе) 
-БРОЈ УСЛУГА 

405 405 

3.A КИЛОМЕТРАЖА 205069 205080 

4 

1000231 организован санитетски 
превоз једног или више болесника на 
подручју градског или сеоског насеља 
(без екипе) - БРОЈ УСЛУГА 

11737 11755 
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4.A КИЛОМЕТРАЖА 179206 179260 

5 1000231 превоз болесника на дијализу  
- БРОЈ УСЛУГА 24004 24005 

5.A КИЛОМЕТРАЖА 231394 231400 

6 УКУПНО БРОЈ УСЛУГА 73092 73115 

6.A УКУПНА КИЛОМЕТРАЖА 979039 979040 

 

 
 

ОСТВАРЕЊЕ СТОМАТОЛОШКИХ УСЛУГА ЗА 2011. год. И ПЛАН ЗА 2012.

РЕД БР. НАЗИВ УСЛУГЕ Извршење 2011 План за 2012 

1 Специјалистички прегледи 6128 6130 

2 Локална апликација лека 941 900 

3 Терапија каријеса 30 30 

4 Испуни 9 10 

5 Фрактуре зуба 4 4 

6 Вађење зуба 525 530 

7 Уклањање циста 7 7 

8 Инфилтрациона анестезија 517 515 

9 
  

Ургентне услуге 
2400174, 323, 554, 638, 646, 653, 661, 737, 
745, 752, 760, 778, 968, 2401016, 1057, 
1180, 1198, 1263, 1271, 1289, 1297, 1305 

13097 13100 

 
 
Сагледавање наших стоматолошких екипа које излазе на терен остао је на 

прошлогодишњем нивоу, с тим да та услуга се и даље не признаје од РЗЗО.  
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Редни 
број АКТИВНОСТИ Извршење   I-XII 

2011 План за 2012 

А НА МЕСТУ ПОВРЕЂИВАЊА И 
РАЗБОЉЕВАЊА     

1 Број пацијената 36901 36905 

2 Интервенције стандардних екипа     

3 Интервенције специјализованих лекарских 
екипа 36901 36905 

Б У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ     

1 Број пацијената 121363 121365 

2 Лекарски прегледи 121363 121365 

В САНИТЕТСКИ ПРЕВОЗ      

1 Број пацијената на дијализи 129 129 

1a 
Број пацијената транспортованих на 
дијализу   (број реализованих вожњи - 
превезених пацијената 

24004 24005 

2 Број пацијената-остало 49088 49110 

3 Број екипа хитне помоћи 42 42 

4 Број пређених километара  979039 979040 
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АКРЕДИТАЦИЈА И РЕГИСТРАЦИЈА  
СМЕ - ЦЕНТРА ЗАВОДА ЗА ХМП – НИШ 

 
Потписивањем анекса уговора са Медицинским факултетом којим је унапређена међусобна сарадња ове две 

установе, Завод је и даље научно – наставна база Медицинског факултета, а то даје могућност да на  основу 
овог документа се покрене  правно регулисање статутарног усвајања стручно-методолошко-едукативног центра 
Завода за хитну медициснку помоћ. На основу позитивног мишљења Министарства здравља, а кроз институције 
Скупштине града, Завод планира да покрене промену важећег Статута како би стручно-методолошки 
едукативни центар био и правно регулисан кроз сам текст садашњег Статута. 

 
ПЛАН ЕДУКАЦИЈЕ И УЛАГАЊЕ У ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ 

 
Завод за хитну медицинску помоћ Ниш перманентно спроводи едукацију својих кадрова. Стручни савет 

Завода је донео годишњи план едукације кадрова како здравствених радника тако и здравствених сарадника, 
који је усвојен од стране Управног  одбора. Израђен је детаљни план стручног усавршавања за сваког 
запосленог појединачно. 

Сваког радног дана, на јутарњим састанцима, колегијум лекара разматра и коментарише 
карактеристичне позиве из претходне смене и доноси одговарајуће закључке. Наведено, уједно представља и 
интерну контролу резултата рада од стране самих лекара.  

Свакодневно, у оквиру смене сви запослени из те смене имају  као своју радну обавезу да у трајању од 
45 минута, а не реметећи редован процес рада, усвоје или обнове знања и вештине из области ургентне 
медицине. Ово за циљ има подизање степена увежбаности екипе за теренски рад што је и основни задатак и 
циљ у раду Завода. Доступна је стручна помоћ предавача и демонстратора Стручно-методолошког центра.  
   
 Недељно и месечно врши се анализа евентуалних „пропуста“ у раду од стране шефова смена и 
начелника службе, а ово  касније разматра комисија за праћење квалитета рада, која након детаљне анализе 
усваја предлог мера и предлаже директору на реализацију, а све у циљу унапређења квалитета пружања 
здравстсвене услуге пацијентима.  
 Крајем 2011 године извршена је детаљна анализа – пресек стања по службама Завода, а на основу њих 
донесени су Планови развоја служби Завода за хитну медицинску помоћ Ниш за 2012. годину, како у правцу 
техничко и технолошког развоја (опремљености), тако и у приоритетима едукације кадра.  
 Ова врста контроле и едукације спроводи се по службама и на осталим нивоима организације Завода 
(средња стручна спрема – медицинске сестре и техничари; возачи санитетских возила). 
 Завод ће наставити да инсистира код надлежних институција на доношењу Закона или бар Правилника о 
хитној помоћи са јасно дефинисаном организацијом  делатности хитне службе (Министарство здравља, РФЗО, 
локалне самоуправе, итд..).    

 

НАСТАВАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА УВОЂЕЊА НОВОГ ИНФОРМАЦИОНОГ И 

КОМУНИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ПОЗИВНОГ ЦЕНТРА  

 
Наставак пројекта дизајнирања и имплементације савременог ICT система Завода за хитну медицинску 

помоћ Ниш треба да укључи све варијабиле у оквиру процеса пружања ургентне медицинске помоћи, од 
активације система хитне помоћи до одвожења пацијента у релевантну здравствену институцију или пружања 
хитне медицинске помоћи на терену или у амбуланти Завода.  

Циљеви пројекта 
Стратешки циљеви:  
•  Унапређење пословних процеса Завода за хитну медицинску помоћ Ниш;  
•  Креирање модерне службе хитне помоћи по ЕУ стандардима;  
•  Свођење времена одзива на минимум и диспечинг теренских екипа на лице места у најкраћем могућем 
времену;  
•  Подизање нивоа задовољства пацијената услугама пруженим од стране Завода за хитну медицинску 
помоћ Ниш;  
•  Подизање нивоа мотивације запослених Завода за хитну медицинску помоћ Ниш.  
Директни циљеви:  
•  Смањење одзивног времена позивног центра (col-centra);  
•  Смањење времена потребног за доношење одлука од стране оператера;  
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•  Смањење времена дистрибуције информација ка диспечеру;  
•  Смањење времена потребног за доношење одлука од стране диспечера;  
•  Смањење времена потребног за диспечинг теренских екипа;  
•  Смањење времена потребног за дистрибуцију информација теренској екипи;  
•  Аутоматско прикупљање података и систематизација истих;  
•  Интеграција свих подсистема и њихових активности у поуздан и скалабилан ICT систем.  

 
ПЛАН РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ И ШТЕДЊЕ 

 
 Завод за хитну медицинску помоћ Ниш је израдио План рационализације и штедње како би се 
планирани трошкови у свим сегметима смањили не реметећи редован процес рада Завода, кроз све сегменте 
организације и деловања водећи рачуна о дотрајалости опреме, амортизацији, показатељима реалних потреба и 
усклађивање са финансијским могућностима. 

 
 

САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 
 

 Почев од 19.12.2006. године, а у складу са Законом о здравственој заштити Град Ниш је преузео 
оснивачка права над установама примарне здравствене заштите. Сходно наведеном, ингеренције у области 
примарне здравствене заштите па самим тим и Завода за хитну медицинску помоћ Ниш, пренете су на локалну 
самоуправу. То је условило да је овај Завод у знатној мери зависан у свом раду и одлучивању од органа локалне 
самоуправе, пре свега у смислу добијања разних дозвола и сагласности.  
 Локална самоуправа је најупућенија у проблеме и потребе грађана са своје територије па самим тим и са 
здравственом проблематиком својих грађана. Сходно томе локална самоуправа ће кроз смањење 
бирократизације приликом одлучивања давања дозвола, сагласности омогућити самосталност и независност у 
раду као први корак успешног спровођења промена у остварењу визије развоја Завода.  
 Такође, уз сарадњу са локалном самоуправом, доћи ће до бржег сагледавања финасијских проблема 
Завода ради набавке неопходних санитетских возила, опреме и слично, како би ургентна здравствена заштита 
била пружена грађанима у што краћем временском периоду.  

 
 
 

МОГУЋНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА 
 

 За успешно остварење Плана неопходно је успоставити адекватне механизме координације, праћења и 
контроле у остварењу планираних активности, а зависно од сваке области појединачно и фазе у којој се 
реализација налази.  
 Један од механизама је интерна и екстерна контрола пре свега од стране самих извршилаца, а онда ће се 
извршити оцена реализованог у одговарајућим телима. 
 Планови су подложни промени и ревизији. Годишњи планови ће се доносити у складу са дугорочнијим 
плановима активности и акција које ће се предузимати на месечном нивоу. 
 Још једном напомињемо да је сарадња локалне самоуправе у стварању могућности за реализацију плана 
од непроцењивог значаја.  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
 Основна улога Завода за хитну медицинску помоћ Ниш је унапређење квалитета пружања хитне 
медицинске помоћи код свих ургентних стања на лицу места и у току транспорта у времену од 00 до 24 часа 
свакодневно, као и санитетски превоз оболелих лица у друге одговарајуће здравствене установе као и превоз 
пацијената на дијализу.  
 Визија Завода је да постане водећа установа у пружању ургентне медицинске помоћи у региону, са што 
квалитетнијом организацијом,  са савременим возним парком (санитетским возилима) и савременом 
медицинском опремом што ће омогућити пружање хитне медицинске помоћи уз минималан проток времена од 
момента позива за указивање помоћи до момента указивања исте.  
У складу са мисијом, визијом и стратешким циљевима наведено је могуће постићи уз: 

- улагање у људске ресурсе; 
- улагање у опрему; 
- унапређење услуга (квалитативно и квантитативно);  
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- организационе промене; 
- сарадња са локалном самоуправом. 

 У циљу успешности реализације наведених области, неопходно је успостављање адекватних механизама 
координације, праћења и надзора у имплементацији планираних активности у зависности од области, уз 
контролу од стране самих извршилаца.  
Улога локалне самоуправе је од несумњивог значаја те је сарадња са њом перманентна. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ЗА 2012. ГОДИНУ 

 
 
 

1. Реконструкција крова централне зграде Завода за хитну медицинску помоћ; 
2. Реновирање централне зграде – замена прозора и подова; 
3. Проширење подстаница Завода; 
4. Наставак реализације пројекта COL CENTRA; 
5. Набавка нових санитетских возила; 
6. Набавка нове медицинске опреме; 
7. Реорганизација и рационализација људских ресурса у ЗХМП; 
8. Покретање иницијативе за реализацијом пројекта регионалне хитне пмоћи на нивоу 

Нишавског округа уз снажну подршку припадајућим Домовима Здравља који у оквиру своје 
делатности немају организовану службу хитне помоћи, ка њеној организацији. 

 
 
 
 
 
 
         ДИРЕКТОР 
 
        _____________________ 
            Др Горан Стојиљковић, 
               специјалиста ортопедије 



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
ЗА 2012. ГОДИНУ  

 
 

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
 

 
 

Конто  
  

Укупно  
 

Из 
средстава  
РЗЗО 

 
Из 

сопствених 
средстава 

 
Из 

буџета 
Града 

 

 
Донације

781100 Накнада за зараду – 
примарна з.з. 

301.420.216 301.420.216   

781100 Накнада за зараду – 
стоматол. з.з. 

17.216.000 17.216.000   

781100 Накнада за превоз 
радника 

6.999.703 6.999.703   

781100 Накнада за лекови  6.690.000 6.690.000   
781100 Накнада за санитетски 

материјал 
4.151.000 4.151.000   

781100 Накнада за остале 
трошкове 

28.948.000 28.948.000   

781100 Накн.за ост.тр.-
јубиларне нагр. 
уговорених радника 

5.000.000 5.000.000   

 Енергенти 26.424.608 26.424.608   
742100 Приходи од здрав. 

услуга ноосиг. лица 
7.000.000 7.000.000  

742100 Приходи од 
коришћења 
непокретности 

800.000 800.000  

742122 Приходи од 
непокретности 
(рефундација 
трошкова електричне 
енергије)  

 
300.000 

 

742100 Приходи од наставног 
центра 

500.000 500.000  

745100 Остали приходи 2.155.000 2.155.000  

812100 Примања од продаје 
покретних ствари 

150.000 150.000  

823100 Приходи ресторана 3.400.000 3.400.000  
741261 Дивиденда  400.000 400.000  
733100 Трансфери других 

нивоа власти 
342.800  342.800   

744161 Текући добровољни 
трансфери од физ.лица  

  
 135.000 

                                УКУПНО:             412.032.327      396.849.527      14.705.000        342.800    135.000 
 
 



ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ И ИЗДАЦИ 
 
 
 

 
Конто  

  
Укупно  

 
Из 

средстава 
РЗЗО 

 
Из 

сопствених 
средстава 

 
Из 

буџета 
Града 

 
Донација 
 

411100 
412000 

Трошкови зарада – 
примарна з.з. 

302.720.216 301.420.216 1.300.000  

411100 
412100 

Трошкови зарада – 
стоматолошка з.з. 

17.216.000 17.216.000   

413100 
415100 

Трошкови превоза 
радника  

6.999.703 6.999.703   

426750 Трошкови за лекове 7.590.000 6.690.000 900.000  
426790 Трошкови 

санитетског 
материјала 

4.351.000 4.151.000 200.000  

 ЕНЕРГЕНТИ 26.725.608 26.424.608 301.000  
421211 Трошкови електричне 

енергије 
2.600.000 2.300.000 300.000.  

421224 Трошкови лож уља 5.960.000 5.959.000 1.000  
426410 Трошкови горива 

(бенз. дизел) 
18.165.608 18.165.608   

 
Конто  

  
Укупно  

 
Из 

средстава 
РЗЗО 

 
Из 

сопствених 
средстава 

 
Из 

буџета  
Града 

 

 Укупно материјални 
трошкови и остали 
трошкови  

46.429.800 33.948.000 12.004.000 342.800    135.000 

 ОСТАЛИ 
МАТЕРИЈАЛ 

9.285.000 8.990.000 295.000      

426400 
 

Трошкови резервних 
делова за возила 

3.900.000 3.900.000   

426413 Уља и мазива 390.000 390.000   
426110 Трошкови 

канцеларијског 
материјала 

800.000 700.000 100.000  

426120 Трошкови радне 
униформе 

50.000 50.000   

426800 Трошкови 
хигијенског 
материјала 

2.650.000 2.605.000 45.000  

426300 Трошкови материјала 
за образовање 

130.000 70.000 60.000  

426913 Трошкови ситног 
инвентара 

500.000 410.000 90.000  

421300 Трошкови 
комуналних услуга 

865.000 865.000   



 ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ И 
ИЗДАЦИ 

37.144.800 24.958.000 11.709.000 342.800     135.000 

414311 Отпремнине за 
одлазак у пензију 

1.300.000 1.300.000.   

413142 Поклони за децу 
запослених 

270.000 270.000  

414210 Расходи за 
образовање деце 

60.000 60.000  

414314 Помоћ у случају 
смрти запосленог 

230.000 230.000  

414411 Помоћ у 
медицинском лечењу 

100.000 100.000  

 Јубиларне награде 
неуговорених радника 320.000

 
320.000 

 

781100 
 

Јубиларне награде 
уговорених радника 

5.000.000 5.000.000   

421100 Трошкови платног 
промета 

1.300.000 1.200.000 100.000  

421400 Телефон, пошта, 
интернет 

1.550.000 1.545.000 5.000  

421500 Осигурање имовине и 
запослених 

2.700.000 2.700.000   

421619 Телехаузинг – закуп. 
репетитора 

480.000 480.000   

421610 Закуп простора 
подстаница 

10.000 10.000   

421900 Остали трошкови 2.000 2.000   
422100 Трошкови службених 

путовања у зем. 
700.000 500.000. 200.000  

422200 Трошкови службених 
путовања у иност. 
 

60.000 60.000
 
 

 

422300 Трошкови службених 
пут.  ред. рад. 

800.000 800.000   

423200 Израда и одржавање 
софтвера 

370.000 370.000   

423300 Услуге образовања 
запослених 

600.000 300.000 300.000  

423400 Стручни часописи, 
новине, огласи 

350.000 300.000 50.000  

423520 Правно заступање 570.000 570.000   
423591 Накнаде Управни 

одбор 
400.000 400.000  

423710 Репрезентација  375.000 375.000  
423711 Угоститељске услуге 125.000 125.000  
423900 Остале опште услуге 80.000 10.000 70.000  
424300 Здрав. Зашт. – 

ред.прегл. радн. 
800.000 800.000   

424900 Остале 
специјализоване 
услуге 

61.000 61.000   



482100 Регистрација возила и 
порези 

369.000 350.000 19.000  

482200 Републичке адм. таксе 
и судске  

530.000 500.000 30.000  

444212 Камате по пресуди  550.000 400.000 150.000  
425100 Поправке (објеката) 5.442.800 2.500.000 2.600.000 342.800  
425200 Поправке (опреме) 5.850.000 5.200.000 650.000  
512200 

 
Админитративна 
опрема – канцелариј., 
рачунари, телеф.. 

1.590.000
 

1.455.000 
 
  135.000 

512511 Опрема – медицинска  300.000 300.000  
512600 Опрема – наставни 

центар 
500.000 500.000  

523100 Трошкови намирница 
у ресторану 

3.400.000 3.400.000  

                                     УКУПНО:     412.032.327       396.849.527       14.705.000       342.800        135.000 
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