
На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(“Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) 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 15.06.2018. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I   Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на План и програм рада 
са финансијским планом за 2018. годину Завода за здравствену заштиту студената 
Ниш и на Измену финансијског плана за 2018. годину Завода за здравствену заштиту 
студената Ниш (прва измена). 
 
 II Предлог решења о давању сагласности на План и програм рада са 
финансијским планом за 2018. годину Завода за здравствену заштиту студената 
Ниш и на Измену финансијског плана за 2018. годину Завода за здравствену заштиту 
студената Ниш (прва измена), 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 Ђурица Спасић, секретар Секретаријата за примарну здравствену 
заштиту-Градске управе града Ниша и др Радомир Пешић, директор Завода за 
здравствену заштиту студената Ниш. 

 
 
  

 
Број: 737-17/2018-03 
У Нишу, 15.06.2018. године 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

                   ПРЕДСЕДНИК 
 
 

                   Дарко Булатовић 
 
 



                                                                                                                                         
 
 На основу члана 37 Статута Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, бр. 88/2008 и 143/2016), Скупштина Града Ниша на седници 
одржаној ___________ 2018. године, доноси 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I   ДАЈЕ  СЕ САГЛАСНОСТ  на План и програм рада са 
финансијским планом за 2018. годину Завода за здравствену заштиту 
студената Ниш број 660 од  19.03.2018.године, донет Одлуком Управног 
одбора Завода за здравствену заштиту студената Ниш број 717-5, на 
седници одржаној 23.03.2018.године и на Измену финансијског плана за 
2018.годину Завода за здравствену заштиту студената Ниш (прва измена) 
број 727 од 23.03.2018.године, усвојен Одлуком Управног одбора Завода 
број 717-9 на седници одржаној 23.03.2018.године . 
 
 
 II Решење доставити: Заводу за здравствену заштиту студената Ниш, 
Градској управи града Ниша – Секретаријату за примарну здравствену 
заштиту и Секретаријату за финансије. 
 
 
Број: ______________ 
 
У Нишу, _____________2018. године 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 

      ПРЕДСЕДНИК 
    Мр Раде Рајковић 

 
             ________________ 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 
 
 Управни одбор Завода за здравствену заштиту студената Ниш је на 
седници одржаној дана 23.03.2018. године, Одлуком број 717-5, донео 
План и програм рада са финансијским планом за 2018. годину Завода за 
здравствену заштиту студената Ниш број 660 од 19.03.2018.године и 
Одлуком број 717-9 усвојио Измену финансијског плана за 2018.годину 
Завода за здравствену заштиту студената Ниш (прва измена) и доставио 
Секретаријату за 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 РФЗО – 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 и програм рада са финансијским планом за 2018. годину Завода 
за здравствену заштиту студената Ниш сачињен је у складу са Законом, 
подзаконским актима, прописима Града и циљевима садржаним у 
оснивачком акту Завода, те с тога Секретаријат за примарну здравствену 
заштиту предлаже доношење Решења као у диспозитиву 
 
 
 
 

               СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИМАРНУ 
                        ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 

                 - СЕКРЕТАР – 
               Ђурица Спасић 

 
             _______________ 
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ПРЕДМЕТ ПЛАНА 

 
 

Предмет Плана и програма рада са финансијским планом Завода за здравствену заштиту 
студената Ниш за 2018. годину је приказ: 
 

I     Плана здравствених услуга 
II     Плана јавних набавки, инвестиционог одржавања и унапређења рада Завода 
III     Финансијског плана за 2018. годину. 

 
 

I   
ПЛАН ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА 

 
На пружању здравствене заштите у 2018. години у Заводу планира се ангажовање 44 

радника и то: 1 доктор медицине, 1 субспецијалиста здравственог васпитања, 10 специјалиста (4 
лекара специјалиста опште медицине, 1 лекар специјалиста дерматовенеролог, 1 лекар 
специјалиста офталмолог, 1 лекар специјалиста неуропсихијатар, 1 лекар специјалиста клиничке 
биохемије, 2 лекара специјалиста гинекологије и акушерства), затим, 1 доктор стоматологије, 3 
лекара специјалиста опште стоматологије, 2 здравствена сарадника, 12 медицинских сестара-
техничара, 1 виши лабораторијски техничар, 4 стоматолошке сестре-техничара и 9 
административно-техничких радника. 
 

 
Планирана 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). 

 Р.бр. ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ   УКУПНО 

1 Здравствна заштита студената 12 
2 Здравствна заштита жена 4 
3 Неуропсихијатрија 2 
4 Социјални радник 1 
5 Психолог 1 
6 Офталмологија 2 
7 Дерматовенерологија 2 
8 Лабораторијска  дијагностика 3 
9 Стоматологија 8 
10 Економско-правни и општи послови 9 

УКУПНО 44 
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ПЛАНИРАНЕ УСЛУГЕ1 

 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СТУДЕНТСКЕ ОМЛАДИНЕ 
  

  
  

Табела бр. 
12 

РФЗО 
ШИФРА 

РФЗО 
АТРИБУТ АКТИВНОСТИ Извршење 

2017. План 2018. 

    ПРЕВЕНТИВА/ Прегледи лекара     
1200013   Превентивни  преглед одраслих 4674 5599 
1200013   Превентивни   преглед у  I години студија (19 -20 година) 2950 3259 

1200013   Превентивни   прегледи у III години студија (21 -22 
година) 

 
1724 2330 

1200088   Скрининг/ рано откривање депресије ( 19 и више 
година)   10 

    КУРАТИВА/Прегледи лекара  27411 34590 

1200039   Први преглед студентске омладине (одраслих) ради 
лечења 

 
14236 18594 

1200047   Поновни преглед студентске омладине (одраслих) ради 
лечења  

 
11184 14006 

1200054   Посебни преглед студената ради допунске диј. и даљ. 
лечења 

  
  

1000017   Кратка посета изабраном лекару   1991 1990 
    ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ 6364 7416 

1000124   Инц./ дрен./ исп./одстр. теч. продук. упал. процеса - 
опште 92 95 

1000132   Ексц./ одстр. тк./дестр./ чишћ. ране/ каутеризација - 
опште 

 
503 505 

1000140   Инструментација/ катетеризација - опште      
1000157   Намештање/ фиксација – опште      
1000165   Медикација/ лок. ињекц./ инфилтрација/ апликација лека 4989 6034 
1000173   Завоји/ компресивни завој/ компресија/ тампонада 507 507 

1000116   Електрофизиолошко сним. везано за кардиоваск. сис. - 
ЕКГ 

273 
275 

1000181   Слож. терапеутске проц. / мање хируршке интервенције     
    ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 3263 3120 

1000215   Индивидуални здравствено-васпитни рад 3010 3100 
1000207   Групни здравствено-васпитни рад 253 20 
1000207 А Рад у малој групи 0 0 
1000207 А Организациони састанак 0 0 
1000207 А Здравствена изложба 0 0 
1000207 А Рад у заједници 0 0 

                                                           
1 Подаци приказани у колони „Извршење 2017.“ разликују се од података приказаних у колони „Извршење I-XII 
2017.“ из „Извештаја о раду и пословању за 2017. годину Завода за здравствену заштиту студената Ниш“ из тог 
разлога што се подаци у Извештају о раду и пословању односе на период 01.01.2017. - 31.12.2017. године, док се 
подаци у Плану и програму рада односе на период 01.11.2016. – 01.11.2017. године. Разлика у временским 
периодима на које се односе подаци проистиче из разлике у роковима које Завод има за достављање наведених 
докумената Институту за јавно здравље. 
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1000207 00 Радионице     
1000207 05 Предавања   20 

Спроводе Заводи за здравствену заштиту студената   

               1005 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА 
  

    

Табела бр. 
11 

РФЗО 
ШИФРА 

РФЗО 
АТРИБУТ АКТИВНОСТИ Извршење 

2017. План 2018. 

    ПРЕВЕНТИВА/ Прегледи лекара 4907 5624 
1300011   Превентивни гинеколошки преглед  1038 1122 

1300029   
Скрининг/ рано откривање рака грлића материце  код жена 
25-64. година     

1300029* 33 
Скрининг/ рано откривање рака грлића материце  код жена 
25-64. година     

1300151   Превентивни преглед у вези са планирањем породице 2509 3000 
1300037   Превентивни преглед труднице 1097 1192 
1300037 06 До краја првог триместра трудноће 39 45 
1300037 00 Остали први прегледи труднице 20 25 

1300136 33 
Ексфолијативна цитологија ткива репродукт. органа жене - 
неаутоматизована припрема и неаутоматизовано бојење     

1300136 А 

Ексфолијативна цитологија ткива репродукт. органа жене - 
неаутоматизована припрема и неаутоматизовано бојење (за 
превентивне прегледе) 

1038 1122 
1300045   Контролни преглед труднице 99 140 
1300045   Контролни преглед труднице 90 120 

1300045 А  
Контролни преглед труднице са високо-ризичном трудноћом 
(за високо ризичну трудноћу) 

9 20 
1300169   Превентивни преглед породиље 164 170 
1300169 00 Након шест недеља     
1300169 09 Након шест месеци 13 20 
2200079 14 Гинеколошко-акушерски ултраз. прегл. трудница 151 150 

    КУРАТИВА/ Прегледи лекара 8232 7509 
1300060   Први гинеколошки преглед ради лечења 2971 2902 
1300078   Поновни гинеколошки преглед ради лечења 1282 1302 

1300185   Посебни гинеколошки преглед ради допунске дијагностике и 
лечења     

1000017   Кратка посета изабраном лекару   3080 2435 

1000066   Лекарски преглед на терену (у установама које немају 
службу кућног лечења)     

1300136   Ексфолијативна цитологија ткива репродукт. органа жене - 
неаутоматизована припрема и неаутоматизовано бојење     

2200079 15 Гинеколошко-акушерски ултразвучни преглед осталих жена 899 870 
2200103 17 Ултразвучни преглед органа (дојке)     
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                                         ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ 604 615 
1300052   Психофизичка припрема труднице за порођај     
1000058   Узимање материјала за анализу и тестирање     
1300086   Електрофизиолошко снимање у гинекологији и акушерству     
1300094   Дијагн. тест за испит. обољ. репродуктивних органа жене 604 615 
1300102   Инц./ дрен./ ис./ асп. теч. продуката упал. пр. реп. орг. жене     
1300110   Ексц./ одстр. тк./ дестр./ чишћ. ране/ каутеризација промена     
1300128   Инстр./ мања хир. инт. које се одн. на бол. реп. органа жене     
1000165   Медикација/ лок. ињекц./ инфилтрација/ апликација лека     
1000173   Завоји/ компресивни завој/ компресија/ тампонада     

1000132   Ексцизија/ одстрањивање ткива/ деструкција/ чишћење ране/ 
каутеризација - опште     

1300177   Сложена гинеколошко-акешерска процедура ПОРОЂАЈ     
    ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 1414 1506 

1000215   Индивидуални здравствено-васпитни рад 1408 1500 

1000215 32 Индивидуални здравствено-васпитни рад (скрининг на 
карцином дојке) код жена 50-69 година     

1000207   Групни здравствено-васпитни рад 6 6 
1000207 А Рад у малој групи 6 0 
1000207 А Организациони састанак 0 0 
1000207 А Здравствена изложба 0 0 
1000207 А Рад у заједници 0 0 
1000207 00 Радионице     
1000207 05 Предавања 0 6 

    Број трудница са високоризичном трудноћом 8 8 
    Број парова укључених у школу родитељства     

    Број трудница које су прошле психоф. припрему за 
порођај     

* За установе укључене у организовани скрининг    
  

1015 - СЛУЖБА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКУ ДИЈАГНОСТИКУ     

      
Табела  бр 

18 

РФЗО 
ШИФРА АКТИВНОСТИ Извршење 

2017. План 2018. 

  Заједничке опште лабораторијске услуге     
Л000018 Узорковање крви (микроузорковање)      
Л000026 Узорковање крви (венепункција)      
Л000034 Узорковање других биолошких материјала у лабораторији     

  Опште хематолошке анализе у  крви 13881 14320 
Л014019 Хематокрит (Хцт) у крви     
Л014027 Хемоглобин (Хб) у крви 4313 4520 
Л014076 Крвна слика (Ер, Ле, Хцт, Хб, Тр)     
Л014084 Крвна слика (Ер, Ле, Хцт, Хб, Тр, ЛеФ) 2900 2940 
Л014118 Леукоцитарна формула (ЛеФ) - ручно     
Л014142 Одређивање броја еритроцита (Ер) у крви 4313 4520 
Л014159 Одређивање броја леукоцита (Ле) у крви     
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Л014175 Одређивање броја ретикулоцита у крви - микроскопирањем     
Л014183 Одређивање броја тромбоцита (Тр) у крви     
Л014209 Седиментација еритроцита (СЕ)  2355 2340 

  Хематолошке анализе коагулације у крви, односно плазми 15 12 
Л014332 Активирано парцијално тромбопластинско време (аПТТ) у плазми - 

коагулометријски      

Л014720 Фибриноген у плазми      
Л014738 Фибриноген у плазми - спектрофотометријски      
Л014795 ИНР - за праћење антикоагулантне терапије у плазми      
Л015057 Протромбинско време (ПТ)      
Л015271 Време крварења (Дуке)  15 12 

  Биохемијске анализе у крви 226 180 
Л000109 Аланин аминотрансфераза (АЛТ) у крви - ПОЦТ методом     
Л000133 Алкална фосфатаза (АЛП) у крви - ПОЦТ методом     
Л000166 Аспартат аминотрансфераза (АСТ) у крви - ПОЦТ методом     
Л000216 Билирубин (директан) у крви - ПОЦТ методом     
Л000224 Билирубин (укупан) у крви - ПОЦТ методом     
Л000265 Ц-реактивни протеин (ЦРП) у крви - ПОЦТ методом     
Л000307 Фосфор, неоргански у крви - ПОЦТ методом     
Л000323 Гама-глутамил трансфераза (гама-ГТ) у крви - ПОЦТ методом     
Л000331 Глукоза толеранс тест (тест оптерећења глукозом, ГТТ-орални) - 

глукоза у крви     

Л000349 Глукоза у капиларној крви - ПОЦТ методом 186 145 
Л000356 Глукоза у крви - ПОЦТ методом     
Л000414 Хемоглобин А1ц (гликозилирани хемоглобин, ХбА1ц) у крви 40 35 
Л000513 Хлориди у крви - ПОЦТ методом     
Л000521 Холестерол (укупан) у крви - ПОЦТ методом     
Л000539 Холестерол (укупан)/ХДЛ - у крви - ПОЦТ методом     
Л000547 Холестерол, ХДЛ - у крви - ПОЦТ методом     
Л000554 Холестерол, ЛДЛ - у крви - ПОЦТ методом     
Л000562 Холестерол, ВЛДЛ - у крви - ПОЦТ методом     
Л000570 Калцијум у крви - ПОЦТ методом     
Л000588 Калијум у крви - ПОЦТ методом     
Л000596 Креатин киназа (ЦК) у крви - ПОЦТ методом     
Л000612 Креатинин у крви - ПОЦТ методом     
Л000620 Лактат дехидрогеназа (ЛДХ) у крви - ПОЦТ методом     
Л000653 Мокраћна киселина у крви - ПОЦТ методом     
Л000661 Натријум у крви - ПОЦТ методом     
Л000745 Протеини (укупни) у крви - ПОЦТ методом      
Л000844 Уреа у крви - ПОЦТ методом      

  Биохемијске анализе у серуму 15698 17935 
Л001040 Аланин аминотрансфераза (АЛТ) у серуму - ПОЦТ методом      
Л001057 Аланин аминотрансфераза (АЛТ) у серуму - спектрофотометрија  1449 1625 
Л001081 Албумин у серуму - спектрофотометријом      
Л001180 Алфа-амилаза у серуму - ПОЦТ методом      
Л001198 Алфа-амилаза у серуму - спектрофотометрија  0 413 
Л001248 Алкална фосфатаза (АЛП) у серуму - ПОЦТ методом      
Л001255 Алкална фосфатаза (АЛП) у серуму -спектрофотометријом  524 627 
Л001644 Аспартат аминотрансфераза (АСТ) у серуму - ПОЦТ методом      
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Л001651 Аспартат аминотрансфераза (АСТ) у серуму - спектрофотометријом  1458 1625 
Л001883 Билирубин (директан) у серуму - ПОЦТ методом      
Л001891 Билирубин (директан) у серуму - спектрофотометријом  595 721 
Л001909 Билирубин (укупан) у серуму - ПОЦТ методом      
Л001917 Билирубин (укупан) у серуму - спектрофотометријом  600 721 
Л002055 Ц-реактивни протеин (ЦРП) у серуму - имунотурбидиметријом  2279 2334 
Л002071 Ц-реактивни протеин у серуму - ПОЦТ методом      
Л002493 Фосфор, неоргански у серуму - спектрофотометрија      
Л002501 Фосфор, неоргански у серуму - ПОЦТ методом      
Л002535 Гама-глутамил трансфераза (гама-ГТ) у серуму - ПОЦТ методом      
Л002543 Гама-глутамил трансфераза (гама-ГТ) у серуму - спектрофотометрија  740 858 
Л002600 Глукоза у серуму - ПОЦТ методом      
Л002618 Глукоза у серуму - спектрофотометрија  1369 1405 
Л002667 Гвожђе у серуму  969 1005 
Л002766 Хлориди у серуму - јон-селективном електродом (ЈСЕ)      
Л002774 Хлориди у серуму - ПОЦТ методом      
Л002808 Холестерол (укупан) у серуму - ПОЦТ методом      
Л002816 Холестерол (укупан) у серуму - спектрофотометријом  832 883 
Л002840 Холестерол, ХДЛ - у серуму - ПОЦТ методом      
Л002857 Холестерол, ХДЛ - у серуму - спектрофотометрија  692 706 
Л002873 Холестерол, ЛДЛ - у серуму - израчунавањем  689 706 
Л002881 Холестерол, ЛДЛ - у серуму - ПОЦТ методом      
Л002899 Холестерол, ЛДЛ - у серуму - спектрофотометријом      
Л003731 Калцијум у серуму - ПОЦТ методом      
Л003749 Калцијум у серуму - спектрофотометријом      
Л003780 Калијум у серуму - јон-селективном електродом (ЈСЕ)      
Л003798 Калијум у серуму - пламена фотометрија      
Л003806 Калијум у серуму - ПОЦТ методом      
Л003954 Кисела фосфатаза (АцП) укупна у серуму      
Л003962 Кисела фосфатаза (АцП), простатична (простатична кисела фосфатаза, 

ПАП) у серуму      
Л004226 Креатин киназа (ЦК) у серуму - ПОЦТ методом      
Л004234 Креатин киназа (ЦК) у серуму - спектрофотометрија  0 203 
Л004309 Креатинин у серуму - ПОЦТ методом      
Л004317 Креатинин у серуму-спектрофотометријом  929 1006 
Л004416 Лактат дехидрогеназа (ЛДХ) у серуму - спектрофотометрија  466 549 
Л004424 Лактат дехидрогеназа (ЛДХ) у серуму - ПОЦТ методом      
Л004804 Мокраћна киселина у серуму - ПОЦТ методом      
Л004812 Мокраћна киселина у серуму - спектрофотометрија  94 89 
Л004853 Натријум у серуму - пламена фотометрија      
Л004861 Натријум у серуму - ПОЦТ методом      
Л004879 Натријум у серуму, јон-селективном електродом (ЈСЕ)      
Л005439 Протеини (укупни) у серуму - спектрофотометријом  239 251 
Л005843 ТИБЦ (укупни капацитет везивања гвожђа) у серуму      
Л006064 Триглицериди у серуму - ПОЦТ методом      
Л006072 Триглицериди у серуму - спектрофотометрија  833 883 
Л006239 УИБЦ (незасићени капацитет везивања гвожђа) у серуму      
Л006254 Уреа у серуму - спектрофотометријом  941 1006 
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Л006262 Уреа у серуму - ПОЦТ методом      
  Биохемијске анализе у плазми     

Л006973 Аланин аминотрансфераза (АЛТ) у плазми - ПОЦТ методом      
Л007005 Алфа-амилаза у плазми-ПОЦТ методом      
Л007013 Алкална фосфатаза (АЛП) у плазми-ПОЦТ методом      
Л007138 Аспарт аминотрансфераза (АСТ) у плазми - ПОЦТ методом      
Л007369 Гама-глутамил трансфераза (гама-ГТ) у плазми - ПОЦТ методом      
Л007401 Глукоза у плазми - ПОЦТ методом      

  Биохемијске анализе у урину 46671 48239 
Л008912 Алфа-амилаза у урину      
Л008946 Билирубин (укупан) у урину  6373 6602 
Л008953 Целокупни хемијски преглед, релативна густина и седимент урина - 

аутоматски са дигиталном проточном микроскопијом      

Л008961 Целокупни преглед, релативна густина урина - аутоматски      
Л008979 Целокупни преглед урина - ручно      
Л009035 Гликоза у урину 6373 6602 
Л009043 Хемоглобин (крв) у урину  6373 6602 
Л009266 Кетонска тела (ацетон) у урину  6373 6602 
Л009308 Лаки ланци имуноглобулина (Бенце-Јонес) у урину      
Л009399 пХ урина  6373 6602 
Л009423 Протеини (фракције протеина) у урину - електрофорезом на гелу      
Л009431 Протеини у урину - имуноелектрофорезом      
Л009456 Протеини у урину - сулфосалицилном киселином  6373 6602 
Л009464 Протеини у урину - загревањем      
Л009472 Седимент урина  2060 2025 
Л009480 Тест на трудноћу у урину      
Л009506 Уробилиноген у урину  6373 6602 

  Биохемијске анализе у фецесу     
Л012401 Хемоглобин (крв) (ФОБТ) у фецесу - имунохемијски      
*Л012401 Хемоглобин (крв) (ФОБТ) у фецесу - имунохемијски  (атрибут 33)     
Л012419 Хемоглобин (крв) (ФОБТ) у фецесу - ензимски      
Л012492 Масти у фецесу      
Л012534 Несварена мишићна влакна у фецесу      
Л012591 Скроб у фецесу      

  УКУПНО Биохемијске анализе и хематолошке анализе     
  Микробиолошка анализа у области паразитологије     

Л020917 Брзи тест за детекцију копро-антигена Ентамоеба хистолyтица/диспар     
Л021311 Преглед столице на паразите (нативни препарат)     

  УКУПНО Микробиолошке и паразитолошке анализе     
  УКУПНО СВЕ АНАЛИЗЕ 76491 80686 
  Број осигураника који су користили услуге лабораторија 9442 8688 
        

*Планира се према услугама из табеле 13 и/или  14, за програм организованог скрининга рака дебелог црева  
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1017 - УЛТРАЗВУЧНА ДИЈАГНОСТИКА 
  

  
 

 

Табела бр 
20 

РФЗО 
ШИФРА 

РФЗО 
АТРИБУТ АКТИВНОСТИ Извршење 

2017. План 2018. 

    Услуге ултразвука 347 349 
2200087   Допплер сцан регија      
2200111   Допплер сцан органа     
2200095   Сложени ултразвучни преглед      
2200079   Ултразвучни преглед регија - сива скала 347 349 
2200103 00 Остали ултразвучни прегледи органа – сива скала     
2200103 17 Ултразвучни преглед дојке – сива скала     
2200103 18 *Ултразвучни преглед кукова – сива скала     
    Број корисника  услуга ултразвука 347 349 

 
*Планирати уколико се услуга ради од стране редиолога, а не педијатра 

  

1010 - ОФТАЛМОЛОГИЈА 
  

    

Табела бр. 
23 

РФЗО 
ШИФРА 

РФЗО 
АТРИБУТ АКТИВНОСТИ Извршење 

2017. План 2018. 

    Прегледи  лекара 750 2110 

1600014 10 
Превентивни офталмолошки преглед* мале деце у другој 
години живота, по упуту педијатра     

1600014 10 
Превентивни офталмолошки преглед* а мале деце у 
четвртој години живота по упуту педијатра     

1600014 10 
Превентивни офталмолошки преглед* деце  пред полазак 
у школу,  узраста у шестој/седмој години      

1600014 10 
Офталмолошки преглед у четрнаестој години (VII разред 
ОШ)     

1600014 А Офталмолошки преглед – први (особа оболела од 
дијабетеса) 0 0 

1600014 00 Офталмолошки преглед – први 459 1610 
1600014 03 Поновни специјалистичко-консултативни преглед 291 500 

    ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ 1906 2186 
1600022   Дијагн. тест за испитивање мотилитета ока и разрокости 746 780 
1600030   Дијагностички тест за испитивање колорног вида 524 658 
1600048   Дијагностички тест за испитивање бинокуларног вида 523 565 
1600055   Дијагностички тест за испитивање прекорнеалног филма     

1600063   Инц./.../ одстр. теч. пр. упал. пр. предела ока и припојака 
ока 0 4 

1600071   Инструмент. која се односи на предео ока и припојака 
ока 0 6 

1600089   Мед./.../ апл. лека која се од. на предео ока и припојака 
ока 113 159 

1600097   Завоји/ тамп. која се односи на предео ока и припојака 
ока 0 7 
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1600105   Терап. проц. која се односи на предео ока и припојака 
ока 0 7 

* Услуге 1600014- Превентивни преглед офталмога* у оквиру некада "систематског " односно 
превентивног прегледа  у педијатрији планирају се у складу са Стручно методолошким упутством (СМУ) 
РСК за здравствену заштиту жена, деце и омладине 

  
Један извршилац на очном је уједно и директор Завода за 
здравствену заштиту студената Ниш, па је сходно томе 

број планираних услуга за 2018. годину смањен. 
План је рађен на 30% од табеле мере извршења. 

  
    
    
    
      

 

1009 - ПСИХИЈАТРИЈА - НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА 
  

    

Табела бр. 
26 

РФЗО 
ШИФРА 

РФЗО 
АТРИБУТ АКТИВНОСТИ Извршење  

 2017. План 2018. 

    Прегледи лекара 2272 3178 
1900018   Психијатријски преглед - први  1294 2200 
1900018 03 Поновни специјалистичко-консултат. преглед психијатра 978 978 
1000082   Неуролошки преглед - први     
1000082 03 Поновни специјалистичко-консултат. преглед неуролога     

    ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ 1351 1355 
1900026   Тест психичких функција     
1900034   Индивидуална психотерапија   1351 1355 
1900042   Групна психотерапија       
1000165   Медикација/ лок. ињекц./ инфилтрација/ апликација лека     

    РАД СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА 652 750 
    Здравствено васпитни рад 652 750 

1000215   Индивидуални здравствено васпитни рад 515 550 
2000207   Групни здравствено васпитни рад 137 200 
1000207 00 Радионице     
1000207 05 Предавања 137 200 
    РАД ПСИХОЛОГА 852 986 
1900026   Тест психичких функција 4 11 
1900034   Индивидуална психотерапија       
1900042   Групна психотерапија       

    Здравствено васпитни рад 848 975 
1000215   Индивидуални здравствено васпитни рад 664 725 
2000207   Групни здравствено васпитни рад 184 250 
1000207 00 Радионице     
1000207 05 Предавања 184 250 
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1054 - ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА  
  

    

Табела бр. 
27 

РФЗО 
ШИФРА 

РФЗО 
АТРИБУТ АКТИВНОСТИ Извршење 

2017. План 2018. 

    Прегледи лекара 6144 6300 
2000016   Дерматовенеролошки преглед - први  4215 4711 
2000016 03 Поновни специјалистичко-консултативни преглед 929 1589 

    ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ 4263 4006 
1000124   Инц./ дрен./ исп./одстр. теч. прод. упалних процеса - опште 4 3 
1000132   Ексц./ одстр. тк./ дестр./ чишћ. ране/ каутеризација - опште 4259 4003 
1000165   Медикација/ лок. ињекција/ инфилтрација/ апликација лека     
1000173   Завоји/ компресивни завој/ компресија/ тампонада     
1000058   Узимање материјала за анализу и тестирање     

 

1019 и 2024 СТОМАТОЛОШКА СЛУЖБА 
  

    
    

   

Табела 
бр.28 

РФЗО 
ШИФРЕ АКТИВНОСТИ Извршење 

2017. 
План 
2018. 

  ПРЕВЕНТИВА      
2400018 Прегледи  3610 5536 

2400075, 2400083, 2400091 Здравствено васпитни рад 1026 1556 
2400125 Уклањање наслага 971 1640 
2400158 Апликација флуорида     

  УКУПНО ПРЕВЕНТИВА 
5607 8732 

  Остале услуге     
2400026 Прегледи због терапије 546 699 

2400182,190,216,  
232,281,307,2400331, 

356, 398,422,430 

Терапија болести зуба са  
ендодонцијом 

5565 5720 
2400539, 547, 2401123 Терапија пародонцијума 1590 1910 
2400679,687, 802, 588 Хируршка терапија 364 320 

2400943, 2400950 Анестезије 230 359 
2400174, 2400554,638,646,653 Ургентне услуге 1687 2310 

  УКУПНО ОСТАЛИХ УСЛУГА 9982 11318 
  УКУПНО СВЕ УСЛУГЕ 15589 20050 
        
 
 
 

 
  



12 
 

  План за 2018. годину рађен је за 4 
извршиоца.  

Др Бранислав Станковић одлази у пензију 
маја 2018. а др Раде Глигоријевић јуна 

2018. 

    
      

  
    

    2400018 Стоматолошки преглед 3610 5536 
2400026 Стоматолошки преглед - контролни 546 699 

2400075 

Индивидуално здравствено васпитни рад у  
ординацији/мотивација и обучавање у 
одржавању оралне хигијене 891 1355 

2400083 Рад у малој групи (6 до 9 особа) 135 201 
2400125 Уклањање наслага 971 1640 
2400174 Прва помоћ код денталгија 1494 1954 
2400182 Терапија дубоког каријеса (без испуна) 1187 1280 
2400190 Амалгамски испун на 1 површини 8 10 
2400216 Амалгамски испун на 2 површине 59 61 
2400232 Амалгамски испун на 3 површине 54 58 
2400281 Витална ампутација 21 25 

2400307 
Интерсеансно медикаментозно канално 
пуњење (по каналу) 310 340 

2400331 Композитни испун на предњим зубима 287 290 
2400356 Композитни испун на бочним зубима 2103 2200 

2400398 
Ендодонтска терапија инфициране пулпе по 
каналу 231 252 

2400422 Ретретман канала корена (по каналу) 7 7 
2400430 Гласјономерни испун 1298 1197 

2400539 
Уклањање супрагингивалног зубног каменца 
 по вилици 574 595 

2400547 Обрада пародонталног џепа по зубу 985 1264 
2400554 Дренажа пародонталног абсцеса 30 62 
2400588 Анализа ортопантомографа 207 166 
2400638 Лечење алвеолита 19 38 
2400646 Интраорална инцизија апсцеса 8 20 
2400653 Заустављање крварења 136 236 
2400679 Вађење зуба 16 13 
2400687 Компликовано вађење зуба 136 136 

2400802 

Обука пацијента за извођење функционалних 
вежби за рехабилитацију темпоро 
мандибуларног зглоба 5 5 

2400943 Површинска локална анестезија 11 20 
2400950 Инфилтрациона анестезија 219 339 
2401123 Каутеризација ткива 31 51 
  укупно 15589 20050 
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II      
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ, ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА 

РАДА ЗАВОДА 
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ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
 
 

Р.бр. 

 
 

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

 
Процењена 

вредност  
(без ПДВ-а) 

 
Врста 

поступка 

 
 

ОКВИРНИ ДАТУМИ 

 
 

НАПОМЕНА 

    Покретање 
поступка 

Закључивањ
е уговора 

Извршење 
уговора 

 

 
ДОБРА 

 
1 

 
Лекови  

 
336.364 

ЈН мале 
вредности 

 
Сукцесивно у току године 

 

 
1.1. 

 
Лекови које набавља ЗЗЗЗС 

 
6.518 

  
Сукцесивно у току године 

 

 
1.2. 

 
Лекови које набавља РФЗО 

 
329.846 

  
Сукцесивно у току године 

Централизована јавна 
набавка 

 
 
Разлог и оправданост спровођења 
набавке; начин утврђивања процењених 
количина и вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом; 
Процењена количина је утврђена на основу потрошње из претходне године; 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из прошлогодишњих уговора о набављању 
лекова (за партију 1), односно на основу уговорених цена између Републичког фонда за здравствено 
осигурање и добављача у поступку централизоване јавне набавке (за партију 2) 

 
2. 

 
Санитетски материјал 

 
511.971 

ЈН мале 
вредности 

 
Март 2018. 

 
Април 2018. 

 
Април 2019. 

 

 
2.1. 

Средства зе дезинфекцију и 
бојење 

 
121.675 

     

 
2.2. 

Медицински потрошни 
материјал 

 
338.338 

     

 
2.3. 

Средства за одлагање 
инфективног отпада 

 
34.458 

     

 
2.4. 

 
Медицински и остали гасови 

 
17.500 

     

 
Разлог и оправданост спровођења 
набавке; начин утврђивања процењених 
количина и вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом; 
Процењена количина је утврђена на основу потрошње из претходне године и одобрених средстава од 
стране РФЗО за 2018. годину; 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из прошлогодишњих уговора 

 
3. 

 
Лабораторијски материјал 

 
750.000 

ЈН мале 
вредности 

 
Март 2018. 

 
Април 2018.  

 
Април 2019. 

 

 
3.1. 

 
Траке за одређивање глукозе 

 
6.642 

     

 
3.2. 

Лабораторијска пластика и 
стакло 

 
18.844 

     

3.3. Хемикалије – раствори 13.457      
3.4. Екстерна контрола 29.723      
 
 
3.5. 

Реагенси и потрошни 
материјал за Niccocard II 
Reader или одговарајући 

 
 
32.371 

     

 
 
 
3.6. 

Реагенси и потрошни 
материјал за биохемијски 
анализатор Neo Chem 100 или 
одговарајући 

 
 
 
343.026 

     

 
 
 
 
3.7. 

Реагенси за хематолошке 
анализаторе Pxoenix NCC 
1211 и ABX Micros  60 или 
одговарајући и материјал за 
узорковање крви 

 
 
 
 
276.066 

     

3.8. Урин траке 29.871      
 
Разлог и оправданост спровођења 
набавке; начин утврђивања процењених 
количина и вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом; 
Процењена количина је утврђена на основу потрошње из претходне године и одобрених средстава од 
стране РФЗО за 2018. годину; 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из прошлогодишњих уговора 
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4. 

 
Медицинска опрема 

 
3.326.163 

ЈН мале 
вредности 

У складу са финансијским могућностима 
Завода. 

Постији могућност 
донације 

Разлог и оправданост спровођења 
набавке; начин утврђивања процењених 
количина и вредности 

Набавка се спроводи ради отималног обављања редовних активности прописаних законом; 
Процењена количина је утврђена на основу потреба Завода; 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена добара из ове области . 

 
 
 
 
 
5. 

 
 
 
 
Набавка путничког 
аутомобила 

 
 
 
 
 
1.500.000 

 
 
 
 
ЈН мале 
вредности 

 
 
 
 
Динамика спровођења зависи од одлука тела 
за спровођење набавке 

Постоји могућност 
спровођења 
централизоване јавне 
набавке од стране Града 
као оснивача. 

Разлог и оправданост спровођења 
набавке; начин утврђивања процењених 
количина и вредности 

Набавка се спроводи ради отималног обављања редовних активности прописаних законом; 
Процењена количина је утврђена на основу потреба Завода; 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена добара из ове области . 

 
РАДОВИ 

 
 
 
 
 
 
6. 

 
 
 
 
 
Санација равног крова са 
доградњом 

 
 
 
 
 
 
25.000.000 

 
У 
зависности 
од одлуке 
тела за 
спровођење 
набавке 

 
 
 
 
 
Динамика спровођења зависи од одлука тела 
за спровођење набавке 

Централизована јавна 
набавка. Набавку 
спроводи Град као 
оснивач. Набавка 
представља 
инвестиционо 
одржавање Завода 

Разлог и оправданост спровођења 
набавке; начин утврђивања процењених 
количина и вредности 

Набавка се спроводи ради отималног обављања редовних активности прописаних законом; 
Процењена количина је утврђена на основу потреба Завода; 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена радова и добара из ове области.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Израда монтажног крова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
700.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
ЈН мале 
вредности 

 
 
 
 
 
 
 
- У складу са могућностима Завода 
- Динамика спровођења зависи од одлука    
тела за спровођење набавке 

Постоји могућност 
спровођења 
централизоване јавне 
набавке од стране 
Секретаријата за 
примарну здравствену 
заштиту Града Ниша. 
Набавка представља 
инвестиционо 
одржавање Завода 

Разлог и оправданост спровођења 
набавке; начин утврђивања процењених 
количина и вредности 

Набавка се спроводи ради отималног обављања редовних активности прописаних законом; 
Процењена количина је утврђена на основу потреба Завода; 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена радова и добара из ове области.   

 
 
 
8. 

Обнова хидроизолације над 
делом равног крова 
(амбуланта у ул. Булевар др 
Зорана Ђинђића) 

 
 
 
600.000 

 
 
ЈН мале 
вредности 

 
 
У складу са финансијским могућностима 
Завода. 

 
Набавка представља 
инвестиционо 
одржавање Завода 

Разлог и оправданост спровођења 
набавке; начин утврђивања процењених 
количина и вредности 

Набавка се спроводи ради отималног обављања редовних активности прописаних законом; 
Процењена количина је утврђена на основу потреба Завода; 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена радова и пратећих добара из ове области. 

 

 
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
 

Р. 
бр. 

 
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

Процењена 
вредност 

(без ПДВ-а) 

 
ОСНОВ ЗА 
ИЗУЗЕЋЕ 

 
ОКВИРНИ ДАТУМИ 

 
НАПОМЕНА 

    Покретање 
поступка 

Закључивањ
е уговора 

Извршење 
уговора 

 

 
ДОБРА 

 
9. 

 
Стоматолошки материјал 

 
373.333 

Члан 39, 
став 2 ЗЈН 

 
Март 2018. 

 
Март  2018. 

 
Март 2019. 

 

 
Разлог и оправданост спровођења 
набавке; начин утврђивања процењених 
количина и вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом; 
Процењена количина је утврђена на основу прошлогодишње потрошње и на основу одобрених 
средстава од стране РФЗО за 2018. годину; 
Процењена вредност је утврђена на основу цена из прошлогодишњег уговора. 

 
10. 

Канцеларијски и медицински 
административни материјал 

 
450.000 

Члан 39, 
став 2 ЗЈН 

 
Март 2018. 

 
Март 2018. 

 
Март 2019. 

 

10.1. Канцеларијски материјал 201.260      
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10.2. 

Медицински административни 
материјал 

 
248.740 

     

 
Разлог и оправданост спровођења 
набавке; начин утврђивања процењених 
количина и вредности 

Набавка се спроводи ради оптималног обављања редовних активности прописаних законом; 
Процењена количина је утврђена на основу прошлогодишње потрошње; 
Процењена вредност је утврђена на основу цена из прошлогодишњег уговора, рачунајући и процену 
пораста цена на тржишту (2% годишње).  

 
 
11. 

Штампани материјал – 
периодичне публикације и 
часописи 

 
 
30.000 

 
Члан 39, 
став 2 ЗЈН 

 
 
У складу са потребама Завода 

 

Разлог и оправданост спровођења 
набавке; начин утврђивања процењених 
количина и вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом; 
Процењена количина је утврђена на основу потрошње из претходне године; 
Процењена вредност је утврђена на основу цена из прошлогодишњих уговора. 

 
12. 

Програмски пакет за пословне 
информације 

 
130.000 

Члан 39, 
став 2 ЗЈН 

 
У складу са потребама Завода 

 

 
12.1. 

Програмски пакет за правне 
послове 

50.000    

 
12.2 

Програмски пакет за 
рачуноводствене послове 

50.000    

 
12.3 

Програмски пакет за послове 
јавних набавки 

30.000    

 
Разлог и оправданост спровођења 
набавке; начин утврђивања процењених 
количина и вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом; 
Процењена количина је утврђена на основу потрошње из претходне године; 
Процењена вредност је утврђена на основу цена из прошлогодишњег уговора, рачунајући и процену 
пораста цена на тржишту (2% годишње). 

 
13. 

Канцеларијска и ординацијска 
опрема 

 
100.000 

Члан 39, 
став 2 ЗЈН 

Динамика спровођења зависи од 
финансијских могућности Завода. 

 

 
13.1. 

Систем за вентилацију 
(Цитологија) 

 
60.000 

     

13.2 Клима уређај 40.000      
Разлог и оправданост спровођења 
набавке; начин утврђивања процењених 
количина и вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом; 
Процењена количина је утврђена на основу потреба Завода; 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена роба и услуга из ове области. 

 
14. 

 
Радна одећа и опрема за рад 

 
118.288 

Члан 39, 
став 2 ЗЈН 

 
У складу са потребама Завода 

 

 
Разлог и оправданост спровођења 
набавке; начин утврђивања процењених 
количина и вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом; 
Процењена количина је утврђена на основу потрошње и набавки из претходне три године; 
Процењена вредност је утврђена на основу цена из уговора о претходној набавци  ових добара и 
анализом тренутних цена, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).   

 
 
 
15. 

 
 
 
Електрична енергија 

 
 
 
237.551 

 
 
Члан 39, 
став 2 ЗЈН 

 
У зависности од динамике спровођења 
поступка од стране тела за спровођење јавне 
набавке 

Набавка је 
централизована. 
Набавку спроводи 
РФЗО. 

 
Разлог и оправданост спровођења 
набавке; начин утврђивања процењених 
количина и вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом; 
Процењена количина је утврђена на основу потрошње из претходне године; 
Процењена вредност је утврђена на основу цена из прошлогодишњег уговора, рачунајући и процену 
пораста цена на тржишту (2% годишње). 

 
16. 

 
Гориво 

 
150.000 

Члан 39, 
став 2 ЗЈН 

 
Сукцесивно у току године 

 

 
Разлог и оправданост спровођења 
набавке; начин утврђивања процењених 
количина и вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом; 
Процењена количина је утврђена на основу прошлогодишње потрошње и анализе потреба Завода; 
Процењена вредност је утврђена на основу цена из прошлогодишњег уговора, рачунајући и  
процену пораста цена на тржишту (2% годишње). 

 
17. 

Средства за одржавање 
хигијене 

 
65.000 

Члан 39, 
став 2 ЗЈН 

 
Сукцесивно у току године 

 

 
Разлог и оправданост спровођења 
набавке; начин утврђивања процењених 
количина и вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом; 
Процењена количина је утврђена на основу потрошње из претходне године; 
Процењена вредност је утврђена на основу цена из прошлогодишњег уговора, рачунајући и процену 
пораста цена на тржишту (2% годишње). 

 
18. 

 
Текуће одржавање 

 
100.000 

Члан 39, 
став 2 ЗЈН 

 
У складу са потребама Завода 

 

 
Разлог и оправданост спровођења 
набавке; начин утврђивања процењених 
количина и вредности 

Набавка се спроводи ради оптималног обављања редовних активности прописаних законом; 
Процењена количина је утврђена на основу прошлогодишње потрошње и анализе потреба Завода; 
Процењена вредност је утврђена на основу цена из прошлогодишњих уговора, рачунајући и процену 
пораста цена на тржишту (2% годишње)  

 
19. 

Програм за обрачун плата и 
програм за рачуноводство 

 
400.000 

Члан 39, 
став 2 ЗЈН 

У складу са динамиком доношења нових 
законских прописа који регулишу ову област  

 

Разлог и оправданост спровођења 
набавке; начин утврђивања процењених 
количина и вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом; 
Процењена количина је утврђена на основу анализе потреба Завода; 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена роба и услуга из ове области. 
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УСЛУГЕ 

 
20. 

Услуге осигурања имовине и 
запослених 

 
316.000 

Члан 39, 
став 2 ЗЈН 

 
Март 2018. 

 
Март 2018. 

 
Март 2019. 

 

 
Разлог и оправданост спровођења 
набавке; начин утврђивања процењених 
количина и вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом; 
Процењена количина је утврђена на основу анализе потреба Завода; 
Процењена вредност је утврђена на основу цена из прошлогодишњег уговора, рачунајући и процену 
пораста цена на тржишту (2% годишње).   

 
21. 

 
Поштанске услуге 

 
40.000 

Члан 39, 
став 2 ЗЈН 

 
Сукцесивно у току године 

 

 
Разлог и оправданост спровођења 
набавке; начин утврђивања процењених 
количина и вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом; 
Процењена количина је утврђена на основу потрошње из претходне године; 
Процењена вредност је утврђена на основу цена из прошлогодишњег уговора, рачунајући и процену 
пораста цена на тржишту (2% годишње).   

 
22. 

 
Услуге телефоније 

 
140.000 

Члан 39, 
став 2 ЗЈН 

 
Сукцесивно у току године 

 

 
Разлог и оправданост спровођења 
набавке; начин утврђивања процењених 
количина и вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом; 
Процењена количина је утврђена на основу потрошње из претходне године; 
Процењена вредност је утврђена на основу цена из прошлогодишњег уговора, рачунајући и процену 
пораста цена на тржишту (2% годишње).   

 
23. 

 
Интернет 

 
60.000 

Члан 39, 
став 2 ЗЈН 

 
Сукцесивно у току године 

 

 
Разлог и оправданост спровођења 
набавке; начин утврђивања процењених 
количина и вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом; 
Процењена количина је утврђена на основу потрошње из претходне године; 
Процењена вредност је утврђена на основу цена из прошлогодишњег уговора, рачунајући и процену 
пораста цена на тржишту (2% годишње).   

 
24. 

Израда промотивног 
материјала 

 
50.000 

Члан 39, 
став 2 ЗЈН 

 
Сукцесивно, у складу са потребама Завода 

 

 
 
Разлог и оправданост спровођења 
набавке; начин утврђивања процењених 
количина и вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом; 
Процењена количина је утврђена на основу потрошње из претходне године и на основу анализе потреба 
Завода у 2018. години; 
Процењена вредност је утврђена на основу цена из прошлогодишњих уговора, рачунајући и процену 
пораста цена на тржишту (2% годишње).   

 
25. 

Поправка и одржавање 
информационих технологија 

 
300.000 

Члан 39, 
став 2 ЗЈН 

 
Сукцесивно у току године 

 

 
Разлог и оправданост спровођења 
набавке; начин утврђивања процењених 
количина и вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом; 
Процењена количина је утврђена на основу потрошње из претходне године; 
Процењена вредност је утврђена на основу цена из прошлогодишњих  уговора, рачунајући и процену 
пораста цена на тржишту (2% годишње).   

 
 
 
26. 

Поправка и одржавање 
стоматолошке, 
лабораторијске, медицинске и 
прецизне опреме 

 
 
 
200.000 

 
 
Члан 39, 
став 2 ЗЈН 

 
 
 
У складу са потребама Завода 

 

 
Разлог и оправданост спровођења 
набавке; начин утврђивања процењених 
количина и вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом; 
Процењена количина је утврђена на основу потенцијалних потреба Завода. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из прошлогодишњих уговора о поправкама и 
одржавању и анализом цена осталих услуга из ове области.   

 
 
27. 

Услуге поправки, одржавања и 
сродне услуге за возило и 
припадајућу опрему 

 
 
70.000 

 
Члан 39, 
став 2 ЗЈН 

 
 

У складу са потребама Завода 

 

 
Разлог и оправданост спровођења 
набавке; начин утврђивања процењених 
количина и вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом; 
Процењена количина је утврђена на основу потенцијалних потреба Завода. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из прошлогодишњих уговора о поправкама и 
одржавању и анализом цена осталих услуга из ове области.   

 
28. 

Услуге поправки и одржавања 
клима уређаја и сродних група 

 
70.000 

Члан 39, 
став 2 ЗЈН 

 
Сукцесивно, у складу са потребама Завода. 

 

Разлог и оправданост спровођења 
набавке; начин утврђивања процењених 
количина и вредности 

Набавка се спроводи ради оптималног обављања редовних активности прописаних законом; 
Процењена количина је утврђена на основу потреба/опремљености  Завода; 
Процењена вредност је утврђена на основу цена из прошлогодишњих  уговора. 

 
29. 

Услуге поправки и одржавања 
намештаја 

 
30.000 

Члан 39, 
став 2 ЗЈН 

 
У складу са потребама Завода 

 

Разлог и оправданост спровођења 
набавке; начин утврђивања процењених 
количина и вредности 

Набавка се спроводи ради оптималног обављања редовних активности прописаних законом; 
Процењена количина је утврђена на основу потенцијалних потреба Завода; 
Процењена вредност је утврђена на основу цена из прошлогодишњих  уговора. 

 
30. 

Услуге поправки и одржавања 
централног грејања 

 
20.000 

Члан 39, 
став 2 ЗЈН 

 
У складу са потребама Завода 

 

Разлог и оправданост спровођења 
набавке; начин утврђивања процењених 
количина и вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом; 
Процењена количина је утврђена на основу потенцијалних потреба Завода; 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена услуга из ове области.   
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31. 

 
Услуге информисања јавности 

 
50.000 

Члан 39, 
став 2 ЗЈН 

 
У складу са потребама Завода 

 

Разлог и оправданост спровођења 
набавке; начин утврђивања процењених 
количина и вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом; 
Процењена количина је утврђена на основу потенцијалних потреба Завода; 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена услуга из ове области.   

 
32. 

 
Услуге прања веша 

 
85.000 

Члан 39, 
став 2 ЗЈН 

 
Сукцесивно у току године 

 

 
 
Разлог и оправданост спровођења 
набавке; начин утврђивања процењених 
количина и вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом; 
Процењена количина је утврђена на основу потрошње из претходне године и на основу анализе потреба 
Завода у 2018. години; 
Процењена вредност је утврђена на основу цена из прошлогодишњег уговора, рачунајући и процену 
пораста цена на тржишту (2% годишње).   

 
РАДОВИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
33. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Замена подних облога 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
300.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
Члан 39, 
став 2 ЗЈН 

 
 
 
 
 
 
 
- У складу са могућностима Завода. 
- Динамика спровођења зависи од одлука 
тела за спровођење набавке 

Постоји могућност 
спровођења 
централизоване јавне 
набавке од стране 
Секретаријата за 
примарну здравствену 
заштиту Града Ниша. 
Набавка представља 
инвестиционо 
одржавање Завода 

Разлог и оправданост спровођења 
набавке; начин утврђивања процењених 
количина и вредности 

Набавка се спроводи ради отималног обављања редовних активности прописаних законом; 
Процењена количина је утврђена на основу потреба Завода; 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена радова и добара из ове области.   

 
 
34. 

Уређење прилаза и дворишта 
Завода (амбуланта у ул. 
Булевар др Зорана Ђинђића) 

 
 
200.000 

 
Члан 39, 
став 2 ЗЈН 

 
-У складу са могућностима Завода 
-У складу са одлукама донатора 

 
Постоји могућност 
донације 

 
Разлог и оправданост спровођења 
набавке; начин утврђивања процењених 
количина и вредности 

Набавка се спроводи ради оптимизације целокупног изгледа амбуланте у складу са већ спроведеном 
набавком дела столарије и предстојећим фасадерским радовима; 
Процењена количина је утврђена на основу анализе потреба Завода; 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена радова и пратећих добара из ове области.   
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ЗАНОВЉЕЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ 
 

Медицинска опрема за чијом куповином постоји потреба и која се у плановима Завода 
понавља пар година уназад, делом је набављана и у току 2017. године. Потребе за опремом 
које се преносе у 2018. годину или су у међувремену настале јесу: 

 
 
Р. бр. 

 

 
НАЗИВ 

 

ТЕХНИЧКА 
СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 
КОЛИЧИНA  

УКУПНА 
ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-а 
1 Диспензор Фиксни 1 21.560 
2 Аутоматска пипета  100-1000 1 8.000 
3 Коагулометар  1 180.000 
4 Биохемијски анализатор  1 1.499.400 
5 Сонда за мека ткива  Компатибилна за ХДЗ 1 561.000 
6 ЕКГ апарат Портабл 2 132.600 
7 Сет за терен- Општа медицина  2 51.000 
 
 
8 

 
Наставак за апликатор за крио 
терапију у дерматоверологији 

Наставак - 019002/29 Micro, за 
апарат MedGyn Cryotherapy 
System MGC-200 

 
 

5 

 
 

24.480 
 
 
 
9 

 
 
Наставак за апликатор за крио 
терапију у дерматоверологији 

Наставак - 19002/507 Skin 
Lesion 5mm,5mm, 45*Angle за 
апарат MedGyn Cryotherapy 
System MGC-200 

 
 
 

5 

 
 
 

24.480 
10 Стоматолошка столица Са насадним инструментима 1 465.000 

11 
Ручни крио спреј уређај са 
течним азотом 

Brymill – model:  
CRY-AC-3 B-800 

 
1 

 
86.800 

12 Апарат Голдман Призма  Са три огледала 1 41.666,66 

13 

Безконтактна лупа за преглед 
очног дна (Volk или 
одговарајући) 

 
 
90 диоптрија  

 
 

1 

 
 

50.000 
14 Вага са висиномером  1 60.000 

15 
Сет за бојење микроскопских 
плочица 

  
1 

 
16.000 

 
16 

Опрема за стоматолошку 
службу 

   
104.176,34 

УКУПНО 3.326.163 
 
 
 

 Планиране набавке које би представљале инвестиционо одржавање Завода, а за чију 
реализацију су већ опредељена средства по решењу које је од стране Секретаријата за 
инвестиције Града Ниша бр. 669/2018-31 од 08.02.2018. године  достављено Заводу за 
здравствену заштиту студената Ниш, биле би: 

 „Израда монтажног крова“ и  
 „Замена подних облога“. 
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 Након доношења Плана јавних набавки и Плана јавних набавки на које се Закон не 
примењује, Заводу је од стране Службе за заједничке послове Градске управе Града 
Ниша послат захтев за достављањем предлога додатних набавки текућег и 
инвестиционог одржавања, а с обзиром на то да је Град Ниш власник зграде Завода 
за здравствену заштиту студената Ниш на адреси ул. Булевар др Зорана Ђинђића бр. 
52а. Достављен предлог садржи следеће набавке: 

 
 Замена главних улазних врата Завода; 
 Замена помоћног излаза Завода; 
 Замена прозора/портала у служби стоматологије, ултразвучне дијагностике и у 

канцеларији психолога - 4 комада укупне површине 4 x 12 m²; 
 Замена прозора на тоалету у приземљу и на спрату - 4 ком 1 m²; 
 Замена прозора у сервер соби: 2 x 4 m²; 
 Замена унутрашњих врата на ординацијама Завода  - комада 18 или мање; 
 Замена подпрозорних окапница – симсова са спољашње стране. 

 
 
ОБЈЕДИЊАВАЊЕ РАДА ЗАВОДА НА ЈЕДНОЈ ЛОКАЦИЈИ 
 
 

      Рад Завода за здравствену заштиту студената Ниш, почев од 01.02.2012. године, обавља се на 
две локације – амбуланта у ул. Булевар др Зорана Ђинђића бр. 52а и амбуланта у ул. Катићева 
бр. 29. 
     Амбуланта Завода на локацији у ул. Булевар др Зорана Ђинђића 52а, смештена је у склопу 
Клиничког центра у згради од око 400 m², у којој се обавља део делатности из области опште 
медицине, стоматологије, здравствене заштите жена и специјалистичко консултативна 
делатност. 
     Амбуланта у ул. Катићева бр. 29, у којој је седиште Завода, отворена је и почела са радом 
01.02.2012. године и у истој се обавља делатност здравствене заштите из области опште 
медицине, стоматологије и лабораторијска дијагностика. 
     Чињеница да Завод ради на две локације у протеклом периоду није показала очекиване 
резултате. Неусловност амбуланте у ул. Булевар др Зорана Ђинђића бр. 52а, делимично је 
санирана - привремено је заштићен кров од прокишњавања, извршено је кречење али иста и 
даље не одговара стандардима неопходним за предстојећу акредитацију установе. 
     Недовољан број запослених за рад у две амбуланте такође се негативно одразио на нормалан 
рад у установи, јер у појединим ситуацијама, а посебно када је сезона годишњих одмора или 
када је у питању привремена спреченост за рад запослених услед боловања, континуирано 
нарушава организацију рада установе и практично онемогућава оптималан рад. 
    Као једино решење које би отклонило недостатке и омогућило нормалан рад установе а самим 
тим и квалитетније пружање услуга корисницима истих – пацијентима, било би обједињавање 
амбуланти и наставак рада установе у једном објекту, по површини довољном за све запослене и 
то како медицинске тако и немедицинске раднике, изграђеном по стандардима прописаним за 
обављање здавствене делатности (ординација лекара 12 m², просторија за медицинску сестру у 
тиму са лекаром- повезана са ординацијом, лабораторија  у површини од 46 m² и др), односно 
објекту који би одговарао условима неопходним за акредитацију. 
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     Сходно наведеном, Завод ову потребу сматра приоритетном. У вези са реализацијом исте, 
Завод се обраћао и обраћаће се Граду као оснивачу у циљу изналажења оптималне зграде која 
би задовољила наведене и остале услове. Овим би се уједно: 
 успоставила оптимална организација рада и створили кадровски услови за даље 

унапређење и проширење превентивних активности Завода на терену; 
 олакшало задовољење здравствених потреба студената и генерално подигла условност и  

квалитет пружених услуга; 
 решили проблеми у вези са инвестиционим одржавањем зграде на адреси ул. Булевар др 

Зорана Ђинђића, који су наведени раније у тексту Плана и програма рада и за чије 
решење су наведене/планиране ставке у Плану јавних набавки и Плану јавних набавки на 
које се Закон не примењује; 

 смањили укупни режимски трошкови; 
 ослободиле две зграде од по око 400 m² и предале Граду на даље располагање / 

пренамену. 
       
 
 
 
 
 
 

 
           Израдио: 
   
                    ________________ 

   Братислав Бечејски 
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III 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ 

Финансијски план ЗУ за 2018 - П Р И Х О Д И 
Завод за здравствену заштиту студената Ниш                                                                                         

у 000 динара 
Економска 

класификациј
а 

опис УКУПНО Буџет-Град-
Реп од ООСО 

 осталих -
донација и 
сопствених 

700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ         

733100 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ГРАД         

732100 ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА         

742100 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 2000     2000 

772100 МЕМОРАНД. СТАВКЕ ЗА РЕФУНД. РАСХОДА ПРЕТ. Г.          

781100 
ТРАНС. ОД БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ 
НИВОУ 56900   56900   

791100 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - РЕПУБЛИКА             

  УКУПНИ ПРИХОДИ 58900 0 56900 2000 

            

921600 ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТА КРЕДИТА         

            

Финансијски план ЗУ за 2018 - Р А С Х О Д И -Завод за здравствену заштиту студената Ниш                                                                                                                                                                    

у 000 динара 
Економска 

класификациј
а 

опис УКУПНО из буџета од ООСО из осталих -  
сопствених 

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ         

411100 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 40503   40503   

412100 ДОПРИНОС ЗА ПИО  4860   4860   
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412200 ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВО 2086   2086   

412300 
ДОПРИНОС ЗА ОСИГУРАЊЕ ОД 
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ 304   304   

414100 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 112   108 4 

414300 ОТПРЕМНИНЕ И ПОМОЋИ 1550   1550   

415100 НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 907   907   

416100 
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ - БОНУСИ И ОСТАЛИ 
РАСХОДИ 680   500 180 

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 2020   1870 150 

421100 Трошкови платног промета 120   90 30 

421200 Енергетске услуге 1200   1100 100 

421300 Комуналне услуге 120   100 20 

421400 Услуге комуникација 180   180   

421500 Трошкови осигурања 400   400   

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 100   0 100 

422100 Трошкови службених путовања у земљи 80     80 

422900 Остали трошкови транспорта 20     20 

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 760   400 360 

423200 Компјутетске услуге 220   220   

423300 Трошкови образовања и усавршавања запослених 100     100 

423400 Услуге информисања 50   40 10 

423500 Стручне услуге 80     80 

423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 90   90   

423700 Репрезентација 100     100 

423900 Остале опште услуге 120   50 70 
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424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 60   60   

424300 Здравствена заштита по уговору 60   60   

424600 Очување животне средине и геодетске услуге         

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 490   240 250 

425100 Тепкуће поправке и одржавање зграда  270   120 150 

425200 Текуће поправке и одржавање опреме 220   120 100 

426100 
АДМ.МАТЕРИЈАЛ (КАНЦЕЛАРИЈСКИ И РАДНЕ 
УНИФОРМЕ) 620   600 20 

426300 МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ 120     120 

426400 БЕНЗИН 124   124   

426600 МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ          

426700 
МЕДИЦИНСКИ, ЛАБОРАТОРИЈСКИ И 
АМПУЛИРАНИ ЛЕКОВИ 2505   2455 50 

426800 ХИГИЈЕНСКИ ПРОИЗВОДИ 150   150   

431000 АМОРТИЗАЦИЈА. ЗГРАДА И ОПРЕМЕ 100     100 

444200 КАМАТЕ ЗА КАШЊЕЊА 40     40 

465100 ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ 455   450 5 

482100 ОСТАЛИ ПОРЕЗИ И ПОРЕЗ НА АПСОЛУТНА ПРАВА 18   8 10 

482200 ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 15   5 10 

482300 ПОРЕЗИ И ТАКСЕ         

483100 КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВЕ 30     30 

511200 ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА  450     450 

512200 
АДМИНИСТРАТИВНА 
ОПРЕМА(ШТАМПАЧИ,КЛИМЕ ИТД) 156     156 

512500 МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА 270     270 

            

  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 59485 0 57180 2305 
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      Угор са РФЗО - примарна здравствена заштита 42960000,00 
Угор са РФЗО - стоматолошка здравствена заштита 9307000,00 
Разлика плате за 12/2015 у висини 3% Примарна 86692,00 
Разлика плате за 12/2015 у висини 3% Стоматологија 16788,00 
Други део плате за 12/2017 Примарна 1666705,00 
Други део плате за 12/2017 Стоматологија 362729,00 
Уплата у буџетски фонд - запошљавање инвалида (мимо уговора)  450000,00 
Јубиларне награде (мимо уговора) 500000,00 
Отпремнине код одласка у пензију процена 5 радника (мимо уговора) 1550000,00 

УКУПНИ ПРИХОДИ ОД РФЗО 56899914,00 

  
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ РАСХОДА ИЗ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 

 
Расходи за плате (уговор 2017., разлика 2015., други део децембра 2017.) 47753000 
Расходи за медицински матер. и ампуле по уговору 2313000 + 142308 - неутрошено из 2017.) 2455308 
Расходи за енергенте уговор 1200000 + неутр. 2017.  24248 (енергетске струја и грејање + бензин) 

 
1224248 

Расходи за боловање преко 30 дана за новембар 2017., исплаћено у јануару 2018. 108435,54 
  

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ОД РФЗО СУ ВЕЋИ ОД ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА У ИЗНОСУ (280) ИЗ СЛЕДЕЋИХ РАЗЛОГА: 
 

- СРЕДСТВА ЗА БОЛОВАЊЕ ПРЕКО 30 ДАНА  У ИЗНОСУ (108) КОЈЕ ЈЕ РФЗО УПЛАТИО 31.12.2017.  ИСПЛАЋЕНА СУ У 2018. 
- НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА (172) НА БУЏЕТСКОМ  РАЧУНУ 31.12.2017. ЋЕ БИТИ УТРОШЕНА У 2018. 

 ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА СУ ВЕЋИ ОД ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА У ИЗНОСУ (305) ИЗ СЛЕДЕЋИХ 
РАЗЛОГА: 
 

- СРЕДСТВА КОЈА СУ НА РАЧУНУ УСТАНОВЕ НА ДАН 31.12.2017. (У ВИСИНИ  НЕРАСПОРЕЂЕНОГ ВИШКА ПРИХОДА ИЗ 
РАНИЈИХ ГОДИНА) ПЛАНИРАНА СУ ДА БУДУ УТРОШЕНА 2018. 

 

ПЛАНИРАНИ СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ СУ УВЕЋАНИ ЗА  (400) У ОДНОСУ НА 2017.  ГОДИНУ ЗБОГ ПЛАНИРАНИХ ПРЕГЛЕДА СА 
ДОМОМ  УЧЕНИКА У ИЗНОСУ НЕ МАЊЕМ ОД (400) . 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                    Израдио: 
 

Радослав Малетић 
 

                                                                                                                                        ______________ 
 

 

 

   Завод за здравствену заштиту студената Ниш 

                  ДИРЕКТОР 

                         ________________ 

                                др Радомир Пешић 
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