
 
На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', 

број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(“Службени лист Града Ниша” број 1/2013) 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 29.10.2015. године,  доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о извршењу Плана 
рада и развоја Завода за здравствену заштиту студената Ниш за 2014. годину . 
 
 II Предлог решења о усвајању Извештаја о извршењу Плана рада и 
развоја Завода за здравствену заштиту студената Ниш за 2014. годину 
доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни 
ред седнице Скупштине Града.  
 

III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша, одређују се Мирјана Поповић, начелница Управе за дечију, 
социјалну и примарну здравствену заштиту и др Радомир Пешић, директор 
Завода за здравствену заштиту студената. 

 
 

 
Број: 1654-7/2015-03 
Нишу,  29.10.2015.године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

         ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  
   ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 
 

             Љубивоје Славковић 
 



 
 На основу члана 37, тачка 24 Статута Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, бр. 88/2008), Скупштина Града Ниша на седници одржаној 
___________ 2015. године, доноси 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I   УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Плана рада и развоја Завода за 
здравствену заштиту студената Ниш  за 2014. годину , усвојен одлуком 
Управног одбора Завода за здравствену заштиту студената Ниш број 1 УО-
10, на седници одржаној дана 12.02.2015.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, _____________2015. 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  12.02.2015. године Одлуком бр. 1 УО-10 усвојио је 
Извештај о извршењу Плана рада и развоја Завода за здравствену заштиту 
студената Ниш за 2014. 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 Завода. 
 

Имајућу у виду да се пословање Завода одвијало према Програму за 
изградњу, одржавање и набавку опреме здравствених установа за 2014. 
годину, Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту 
предлаже доношење Решења као у диспозитиву. 
 
 
 

       УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ 
  И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 

      - НАЧЕЛНИК – 
     Мирјана Поповић  

 
     _______________ 

 
 
 
 





 
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
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ИЗВЕШТАЈ  
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СТУДЕНАТА НИШ  
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АНАЛИЗА ИЗВРШЕЊА ПЛАНА РАДА И РАЗВОЈА  
ЗА ПЕРИОД јануар-децембар 2014ГОД.. 
 

Задатак Завода за здравствену заштиту студената Ниш ( у даљем 
тексту – Завод), је развијање система здравствене заштите за студенте, по 
квалитету рада, који је територијално, садржајно и приступом, доступан и 
"наклоњен" судентима, уз пуну примену промоције здравља, развојa 
тимског рада и интерсекторске сарадње, активне партиципације младих и 
ангажовања локалне заједнице, исказан кроз континуирани рад Завода за 
здравствену заштиту студената Ниш, који је и задужен за допринос у 
решавању актуелних здравствених проблема студената, као и развијање  
инструмената за мобилизацију не само здравственог сектора, већ и свих 
чинилаца друштва као партнера у очувању здравља младих и решавању 
проблема и спречавању понашања које је ризично по здравље. 

У 2014 години, као и претходних година, посебна пажња Завода се 
усмерава управо  томе, да се поред здравог и ризичног понашања, 
анализира  и капацитет Завода да препознаје, благовремено и адекватно 
одговори на здравствене потребе студената са овог подручја а све то у 
складу са прописима који регулишу здравствену делатност,   укључујући и 
оспособљавање младих за бригу о сопственом здрављу.  

 Ради остварења постављених задатака, у досадашњем периоду су 
постављене  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. Обезбеђен је лекар са  
ужом специјализацијом из области здравственог васпитања, а остварени су 
и контакти са Установама задуженим за ову област – Министарство 
здравља Републике Србије, Институт за јавно здравље “ Батут“ Београд, 
Институт за јавно здравље Ниш, Медицински Факултет Ниш, Управа за 
превенцију болести зависности Ниш, Црвени крст Ниш и други а постоји 
могућност и међународне сарадње Завода са сродним установама држава 
Бугарске и Македоније.  

 
 
ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА 

 

 

На пружању здравствене заштите у 2014. години Завод је ангажовао 
47 радника - 1 доктора медицине, 11 специјалиста ( 5 лекара специјалисте 
опште медицине,1 дерматовенеролог, 1 лекар специјалиста офталмолог, 1 
лекар специјалиста неуропсихијатар, 1 лекар специјалиста клиничке 
биохемије, 2 лекара специјалисте гинекологије и акушерства, 2 доктора 
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стоматологије, 3 лекара специјалисте опште стоматологије, 2 здравствена 
сарадника, 13 медицинских сестара-техничара, 1 виши лабораторијски 
техничар, 4 стоматолошке сестре-техничара и 10 административно-
техничких радника. 
 
 

Р.бр. ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ  УКУПНО 

1 Здр. заштита студената 13 
2 Здр.  заштита жена 4 
3 Дерматовенерологија 2 
4 Неуропсихијатрија 2 
5 Лабор.  дијагностика 3 
6 Офталмолог 2 
7 Стоматологија 9 
8 Психолог 1 
9 Социјални радник 1 

10 
Економ-правни и општи 
послови 10 

УКУПНО 47 
 
 
Структура запослених у Заводу у складу је са Правилником о ближим 

условима за обављање здравствене делатности у здравственим 
установама и другим облицима здравствене службе ( Сл. гласник РС 43/06)  

 
ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА 
 

1005 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА 

АКТИВНОСТИ Извршење 
2014. План 2015. 

ПРЕВЕНТИВА 2814 3130 
Превентивни гинеколошки преглед  885 850 
Скрининг/ рано откривање рака грлића материце  код жена 25-64. 
година 269 220 
Превентивни преглед у вези са планирањем породице 1468 1875 
Превентивни преглед труднице 45 39 
До краја првог триместра трудноће 39 29 
Остали први прегледи труднице 6 10 
Контролни преглед труднице 125 128 
Контролни преглед труднице 113 113 
Контролни преглед труднице са високо-ризичном трудноћом 12 15 
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Превентивни преглед породиље 22 18 
Након шест недеља 22 18 
КУРАТИВА 6536 6455 
Прегледи лекара 3575 3955 
Први гинеколошки преглед ради лечења 2617 2905 
Поновни гинеколошки преглед ради лечења 958 1050 
Посебни гинеколошки преглед ради допунске дијагностике и лечења     
Кратка посета изабраном лекару   2961 2500 
ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ 2310 1836 
Дијагн. тест за испит. обољ. репродуктивних органа жене 466 397 
Ексфолијативна цитологија ткива репродукт. органа жене - 
неаутоматизована припрема и неаутоматизовано бојење 

756 710 
Ултразвуч. преглед регија (гин.-акуш. ултразвучни преглед) 560 729 
Гинеколошко-акушерски ултраз. прегл. трудница 103 139 
Гинеколошко-акушерски ултразвучни преглед осталих жена 425 590 
ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 1454 1455 
Индивидуални здравствено-васпитни рад 1451 1450 
Групни здравствено-васпитни рад 3 5 
Број трудница са високоризичном трудноћом   15 

 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СТУДЕНТСКЕ ОМЛАДИНЕ 

АКТИВНОСТИ Извршење 
2014. План 2015. 

ПРЕВЕНТИВА     
Превентивни  преглед одраслих 4850 5640 
Превентивни   преглед у  I години студија (19 година) 2845 3120 
Превентивни   прегледи у III години студија (21 година) 2005 2520 
Скрининг/ рано откривање депресије (код старијих од 18 
година)   101 

KУРАТИВА 26156 34640 
Прегледи лекара  24656 33030 
Први преглед студентске омладине (одраслих) ради лечења 14139 19530 
Поновни преглед студентске омладине (одраслих) ради лечења  10517 13500 
Кратка посета изабраном лекару   1500 1610 
ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ 7046 8617 
Инц./ дрен./ исп./одстр. теч. продук. упал. процеса - опште 18 65 
Ексц./ одстр. тк./дестр./ чишћ. ране/ каутеризација - опште 274 305 
Медикација/ лок. ињекц./ инфилтрација/ апликација лека 6318 7620 
Завоји/ компресивни завој/ компресија/ тампонада 274 305 
Електрофизиолошко сним. везано за кардиоваск. сис. - ЕКГ 162 322 
Слож. терапеутске проц. / мање хируршке интервенције     
ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 439 1850 
Индивидуални здравствено-васпитни рад 372 1680 
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Групни здравствено-васпитни рад 67 170 
 

1015 - СЛУЖБА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКУ ДИЈАГНОСТИКУ 

АКТИВНОСТИ Извршење 
2014. План 2015. 

Заједничке опште лабораторијске услуге 13809 14050 
Узорковање крви (микроузорковање)  4799 4800 
Узорковање крви (венепункција)  2890 2900 
Узорковање других биолошких материјала у лабораторији 6120 6350 

Опште хематолошке анализе у  крви 14270 13737 
Хемоглобин (Хб) у крви 4700 4510 
Крвна слика (Ер, Ле, Хцт, Хб, Тр, ЛеФ) 2790 2810 
Одређивање броја еритроцита (Ер) у крви 4700 4510 
Одређивање броја леукоцита (Ле) у крви 135   
Одређивање броја тромбоцита (Тр) у крви 6 6 
Седиментација еритроцита (СЕ)  1939 1901 
Хематолошке анализе коагулације у крви, односно плазми 78 120 
Време крварења (Дуке)  20 20 
Глукоза у капиларној крви - ПОЦТ методом 58 100 
Биохемијске анализе у серуму 14004 13344 
Аланин аминотрансфераза (АЛТ) у серуму - спектрофотометрија  1370 1250 
Алкална фосфатаза (АЛП) у серуму -спектрофотометријом  275 250 
Аспартат аминотрансфераза (АСТ) у серуму - 
спектрофотометријом  1370 1250 

Билирубин (директан) у серуму - спектрофотометријом  440 440 
Билирубин (укупан) у серуму - спектрофотометријом  440 440 
Ц-реактивни протеин у серуму - ПОЦТ методом  1371 1302 
Гама-глутамил трансфераза (гама-ГТ) у серуму - 
спектрофотометрија  458 450 

Глукоза у серуму - спектрофотометрија  1500 1350 
Гвожђе у серуму  1120 1100 
Холестерол (укупан) у серуму - спектрофотометријом  930 920 
Холестерол, ХДЛ - у серуму - спектрофотометрија  702 701 
Холестерол, ЛДЛ - у серуму - израчунавањем  702 701 
Креатинин у серуму-спектрофотометријом  881 850 
Лактат дехидрогеназа (ЛДХ) у серуму - спектрофотометрија  300 250 
Мокраћна киселина у серуму - спектрофотометрија  55 50 
Протеини (укупни) у серуму - спектрофотометријом  298 290 
Триглицериди у серуму - спектрофотометрија  902 900 
Уреа у серуму - спектрофотометријом  890 850 
Биохемијске анализе у плазми 47972 47580 
Билирубин (укупан) у урину  6566 6510 
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Глукоза у урину 6566 6510 
Хемоглобин (крв) у урину  6566 6510 
Кетонска тела (ацетон) у урину  6566 6510 
Лаки ланци имуноглобулина (Бенце-Јонес) у урину      
пХ урина  6566 6510 
Протеини у урину - сулфосалицилном киселином  6566 6510 
Седимент урина  2010 2010 
Уробилиноген у урину  6566 6510 
Број осигураника који су користили услуге лабораторија 6885 A 

 
1017 - УЛТРАЗВУЧНА ДИЈАГНОСТИКА 

АКТИВНОСТИ Извршење 
2014. План 2015. 

Услуге ултразвука     
Ултразвучни преглед органа – сива скала 105 110 

 
1010 - ОФТАЛМОЛОГИЈА 

АКТИВНОСТИ Извршење 
2014. План 2015. 

Прегледи  лекара 2214 2365 
Офталмолошки преглед – први 2154 2110 
Поновни специјалистичко-консултативни преглед 60 255 
ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ 1495 913 
Дијагн. тест за испитивање мотилитета ока и разрокости 505 228 
Дијагностички тест за испитивaње колорног вида 502 353 
Дијагностички тест за испитивање бинокуларног вида 474 304 
Мед./.../ апл. лека која се од. на предео ока и припојака ока 14 28 

 
1009 - ПСИХИЈАТРИЈА - НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА 

АКТИВНОСТИ Извршење  
I-XII 2014 План 2015. 

Прегледи лекара 1334 3207 
Психијатријски преглед - први  

1086 2587 
Поновни специјалистичко-консултат. преглед психијатра 

248 620 
ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ 

402 602 
Индивидуална психотерапија   

402 602 
РАД СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА 
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Здравствено васпитни рад 
440 613 

Индивидуални здравствено васпитни рад 370 515 
Групни здравствено васпитни рад 70 98 
РАД ПСИХОЛОГА     
Здравствено васпитни рад 184 920 
Индивидуални здравствено васпитни рад 98 640 
Групни здравствено васпитни рад 86 280 

 
1054 - ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА  

АКТИВНОСТИ Извршење 
2014. План 2015. 

Прегледи лекара 6041 6320 
Дерматовенеролошки преглед - први  4435 4535 
Поновни специјалистичко-консултативни преглед 1606 1785 
ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ 4577 4758 
Инц./ дрен./ исп./одстр. теч. прод. упалних процеса - опште 4 5 
Ексц./ одстр. тк./ дестр./ чишћ. ране/ каутеризација - опште 4573 4753 

 
 

1019 и 2024 СТОМАТОЛОШКА СЛУЖБА 

АКТИВНОСТИ 
Извршено 2014. План 2015 

ПРЕВЕНТИВА      

  
1784 1902 

Здравствено -васпитни рад 
864 1300 

Уклањање наслага 803 1050 
Апликација флуорида 169 280 
Заливање фисура     
УКУПНО ПРЕВЕНТИВА 3420 4532 
ОСТАЛЕ   УСЛУГЕ     

Прегледи због терапије 
7119 5583 

Ендодонска терапија  

1349 1587 

Терапија пародонцијума 
1462 1409 
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Хируршка терапија 

237 265 
Анестезије 234 265 

Ургентне услуге 

2446 3920 

Стоматолошка заштита особа са посебним потребама 
    

УКУПНО ОСТАЛИХ УСЛУГА 12847 13029 
 
 
 
ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ  
Завода за здравствену заштиту студената Ниш 2014 

 
 

I ПРИХОДИ, РАСХОДИ, ИЗДАЦИ, КРЕДИТИ 
 
У 2014.год. Завод је остварио укупне приходе у износу 56.972.634,49 укупне 
расходе 55.873.452,21 укупне издатке за куповину основних средстава 
818.100,00  отплату кредита 32.666,67(прилог: структура прихода расхода и 
издатака, кредита) . .                                                                                          
Завод је остварио вишак прихода над расходима и издацима у износу 
281.082,28 дин и вишак примања у износу 32.666,67 динара тј. остварен 
је вишак новчаних прилива у износу 313.748,95 динара 
 
 
II ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ 
 
Укупна потраживања на дан 31.12.2014. год. износе 426.686,44 
дин.(потраживања од запослених и остала потраживања) 
 
Обавезе Завода према добављачима на дан 31.12.2014. год. износе 
1.098.220,15 динара 
Обавезе Завода према запосленима у стоматолошкој служби за бруто 
зараде са доприносима на терет послодавца  износе 2.932.175,43 
Обавезе за ПДВ износе 6.883,,00 динара. 
 
УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ ЗАВОДА НА ДАН 31.12.2014 ИЗНОСЕ     4.037.278,58 
 
Што се тиче укупних обавеза може се рећи следеће:                                                                                               
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Обавезе за плате запосленима у стоматолошкој служби износе 
2.932.175,43 динара али су средства за други део августовске плате за 
2014 годину обезбеђена у 2014 години тј била су на жиро рачуну, а 
исплаћена су првог радног дана 2015 године и то у износу 399.074,95 
динара па је реални дуг за плате 2.533100,48 динара што је у поређењу 
са 2013 годином обавеза за плате смањена за 514.583,33 динара 
 
Обавезе према добављачима су захваљујући регулисању са РФЗО 
финансирање трошкова за објекат у Катићевој са 1.866.978,57 на крају 
2013 године смањени на 1.098.220,15 динара са тенденцијом даљег 
смањивања у 2015. години. 
 
Укупне обавезе на крају 2013 године износиле су 4.999.288,38 динара а 
на крају 2014 године 4.037.278,58 (минус 399.074,95) обезбедђених 
средстава за плате) што значи да су укупне обавезе у односу на 2013 
годину смањене за око 1.360.000,00 динара.  
Реултати пословања би били још бољи да није било тужби запослених 
у стоматолошкој служби због којих је на трошкове принудне наплате, 
камата и судских трошкова у 2014 скинуто са рачуна Завода  380.226,29 
динара 
 
Нажалост, услед  тужби запослених у стоматолошкој служби, које се 
реализују у 2015 сви позитивни ефекти пословања се бришу и 
установа се доводи у веома тежак и безизлазни положај, собзиром да 
је рачун блокиран за неисплаћене плате и судске и адвокатске 
трошкове, камате и трошкова принудне наплате који би по процени 
поред већ наплаћених 380.000,оо динара могли да изнесу и преко 
1.100.000,00 динара 
 
III НОВЧАНА СРЕДСТВА И АВАНСИ 
Дати аванси следећим добављачима: 
 
ЈП ПТТ Србија                                                                                                
7.154,00 
НИС Југопетрол                                                                                                     
4,79 
Сервис Милан                                                                                                  
4.276,80 
 
Укупно                                                                                                       
11.435,59 
 
 
Стање средстава на жиро-рачунима 31.12.2014. 
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Рачун буџетских средстава                                                                       
718.821,38 
Рачун сопствених средстава                                                                         
12.515,21 
Рачун боловања                                                                                          
52.634,24 
 
Укупно                                                                       ,                             
783.970,83 
 
 
IV  ОБРАЧУН НАКНАДЕ  ОБАВЕЗЕ И АВАНСИ СА РФЗО  
 
У РФЗО је у току  израда обрачуна припадајуће накнаде ЗУ за  2014 
годину. Према усаглашеним записницима фактурисана реализација и 
пренета средства у 2014 години је следећа: 
 
 
 
                                                           Фактурисана реализација       Пренета 
средства 
 
 
Стоматолошка служба                               9.995.646,06                         
9.824.107,01 
          
Примарна здравствена заштита               36.275.874,70                      
42.659.346,02 
 
Ван уговора(за финансирање инвалида)                                                
1.307.286,00 
 
Боловање преко 30 дана                                                                         
241.971,19 
 
Уплата дуга из 2013                                                                                   
83.171,51 
 
УКУПНО фактурисана и пренета сред. 46.271.520,76                      
54.115.881,73 
 
 
IV ЗАЛИХЕ 
 
Пописом на дан 31.12.2014. год. у  Заводу су утврдјене следеће залихе: 
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Ампулирани лекови                                                                                     
129.558,73 
Санитетски и медицински материјал                                                                 
61.693,33 
 
 
 
ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ  
И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 
 
А) ПРОСТОР 
 

Рад Завода за здравствену заштиту студената Ниш, 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 центра у згради од око 400 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 2014. годину, планиране су  јавне набавке у 
зависности од извора средстава, као и по партијама у односу на сродност 
добара, услуга и радова, у складу са Законом. 

У 2014. години извршена је набавка у оквиру  поступка јавне набавке 
мале вредости и то : 

- лекова 
- зубарског, санитетског и лабораторијског материјала 
- канцеларијског и медицинског административног материјала 
иста је извршена у складу са пренетим средствима Републичког фонда 
за здравствено осигурање за 2014 годину 

 

Б) ОБЈЕКТИ 
 
1. НАДОГРАДЊА 
Планирана развојна опредељења или боље речено њихово 
интензивирање,  би се  могло радити у постојећој установи уз  планирану 
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надоградњу, уз већ остварену али интензивнију сарадњу са Студентским 
Центром 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 25.000.000,00 динара, 
што у 2014 није реализовано, те се преноси на наредну годину 

 
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 
2013 годину, али услед недостатка средстава, ова замена није извршена , 
те се преноси на 2015 годину. 

 
За замену 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 простор за 
нове садржаје из области делатности Завода, па је у том смислу извршена 
је адаптација канцеларија у ординације и у истом простору смештен је 
офталмолошки кабинет Завода. 
 
 
4.САНАЦИЈА ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ НА КРОВУ ЗГРАДЕ 
 

У објекту Завода за здравствену заштиту студената Ниш, На 
локлацији, у ул Булевар др Зорана Ђинђића бр 52 а дошло је до оштећења 
хидроизолације на равном крову поменутог објекта.,КАО И НА Амбуланти у 
Катићевој 29. 
Оштећење је настало услед попуштања хидроизолације на равном крову 
зграде и то због огромних количина снега , из ранијег периода, услед  чијег 
отапања, је дошло пуцања и  до сливања воде са крова унутар установе, 
низ зидове и плафон и то у површини од  375 м2. 
За санацију хидроизолације потребно је око 150.000,00динара од чега је део 
за рушење и демонтажу постојећег напуклог кровног покривача, а део за 
изолацију са покривањем, што се преноси на 2015 годину. 

В) ОПРЕМА 
У циљу остварења наведених задатака, као и повећања квалитета 

пружених услуга корисницима, Завод је планирао набавку одређених 
медицинских уређаја којима би се значајно унапредила дијагностичка 
процедура, као и квалитет лечења, чиме би се смањила потреба за слањем 
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студената у друге здравствене установе.а самим тим, смањили би се и 
трошкови рада ове установе. 

За 2015 годину преноси  се набавка опреме и то 
 

 Опис Кол. Цена без пдв  
 Ласер за скидање кондилома 1 1.650.000,00Дин. 
 Сонда за мека ткива компатибилна за ХД3 1 550.000,00 Дин. 
 Биохемијски анализатор - аутоматски 1 880.000,00 Дин. 
 Диспензор фиксни  1 79.000,00 Дин. 
 Аутоматска пипета фиксна,  2 24.000,00Дин. 
 Водено купатило - 20 места 1 89.000,00 Дин. 
 Коагулометар 1 150.000,00 Дин. 
 Хелиоапарат за сушење пломбе 1 35.000,00 Дин. 
 Н2 скидач каменца  1 39.000,00 Дин. 
 Центрифуга -30 места 1 383.000,00 Дин. 
 УКУПНО ДИНАРА  3.879.000,00 Дин 

 
 

2. Опрема битна за развој информационог система, и то: 
 

 Опис Кол. Цена без пдв  
 Рачунар  са оперативним системом             2 120.000,00 
 Легални оперативни систем 6 80. 000,00 
 УКУПНО ДИНАРА  200.000,00 

 
Није реализовано услед недостатка средстава, те се преноси на наредну 
годину.  

Г) ОПРЕМАЊЕ ОДСЕКА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ            502.000,00 
Није реализовано услед недостатка средстава, те се преноси на наредну 
годину.  

 
Д).ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 
 

 Опис Цена без пдв  
 ОБЈЕКТИ 500.000,00 
 ОПРЕМА 300.000,00 
 ТРАНСП. СРЕДСТВА 100.000,00 
 УКУПНО 900.000,00 

 
Није реализовано услед недостатка средстава, те се преноси на наредну 
годину. 
 

Напомињемо да је број корисника, односно студената који су за 
остварење здравствене заштите упућени једино на Завод за здравствену 
заштиту студената, износи преко 37.000 . 
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ЗАКЉУЧАК 

Завод за здравствену заштииту студената Ниш је пословну 2014. годину 
успешно завршио: 

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

- постављене су организационе основе за здравствено-васпитни рад. 
- Створени предуслови за увођење установе у акредитацију  

 
    ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 

СТУДЕНАТА НИШ 
 ДИРЕКТОР 

 
    ________________________________ 

      др Радомир Пешић 
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