
 
 
 
 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 02.06.2017. године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
  

I  Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању 
Завода за здравствену заштиту радника „Ниш“ за 2016. годину.  
 

II  Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Завода за 
здравствену заштиту радника „Ниш“ за 2016. 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 Ђурица Спасић, Градска управа Града Ниша – 
Секретаријат за примарну здравствену заштиту и др сци оец. Слађана Мајкић, 
директор Завода за здравствену заштиту радника „Ниш“ у Нишу. 
  

 
 

 
 
Број: 759-7/2017-03 
У Нишу, 02.06.2017. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Проф. др Милош Банђур 
 
 
 



 
 
 
 На основу члана 37, тачка 24 Статута Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, бр. 88/2008 и 143/2016), Скупштина Града Ниша на седници 
одржаној ___________ 2017. године, доноси 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I   УСВАЈА СЕ  Извештај о раду и пословању Завода за здравствену 
заштиту радника „Ниш“ за 2016. годину, усвојен Одлуком Управног 
одбора Завода за здравствену заштиту радника ,, Ниш ,, број 1097, на 
седници одржаној дана 06.04.2017.године .  
 
 
 II Решење доставити: Заводу за здравствену заштиту радника „Ниш“, 
Градској управи града Ниша – Секретаријату за примарну здравствену 
заштиту и Секретаријату за финансије. 
 
 
Број: ______________ 
 
У Нишу, _____________2017. 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 радника „Ниш“ на 
седници одржаној дана 06.04.2017. године, Одлуком број 1097 усвојио је 
Извештај о раду и пословању Завода за здравствену заштиту радника      
,,Ниш,, за 2016. годину  и доставио Секретаријату за примарну здравствену 
заштиту. 
 Извештај је сачињен у складу са Законом, подзаконским актима, 
прописима Града и циљевима садржаним у оснивачком акту Установе.  
 Имајући у виду да је Извештај Завода сачињен у складу са Законом, 
подзаконским актима, прописима Града и циљевима садржаним у 
оснивачком акту Установе, Секретаријат за примарну здравствену заштиту 
предлаже доношење Решења као у диспозитиву. 
 
 
 
 
 
 

       СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИМАРНУ 
                ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
                           - СЕКРЕТАР – 
                          Ђурица Спасић 
 

       _______________ 
 
 

 
 









 
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА НИШ У НИШУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Извештај о раду и пословању за 2016.годину 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Март 2017, Ниш 
 
 

                      



Извештај о раду за 2016. годину 
I  Увод 

 
              Завод за здравствену заштиту радника Ниш је здравствена установа у систему здравства Републике 
Србије, чији је оснивач Град Ниш. Седиште Завода је у улици Војислава Илића бб у Нишу, а своју делатност 
обавља на још 9 локација у Диспанзерима и Амбулантама које су лоциране најчешће уз фабричка постројења у 
граду Нишу. 
 
II  Делатност Завода  
 
  Здравствена заштита и очување здравља запослених у безбедној и здравој средини, а поред тога Завод 
спроводи и научно-истраживачку делатност, као наставна база предмета медицина рада и опште медицине, 
Медицинског факултета Универзитета у Нишу. 
 
III  Организациона структура Завода 
 
         Нови правилник о унутрашњој организацији и нова систематизација послова у Заводу се примењује од 
01.11.2009.године, а донети су на основу Статута Завода за здравствену заштиту радника Ниш који је 
претходно прихватио Град Ниш као оснивач, а на основу претходно прибављеног позитивног мишљења 
Института за јавно здравље Ниш и Министарства здравља Републике Србије. Овим Правилником уређена је 
унутрашња организација Завода, послови и радна места, као и услови које запослени морају да испуњавају  за 
обављање одређених послова.  
             Овим Правилником су предвиђене и формиране  службе, одељења и одсеци. 
         
IV  План извршења здравствених услуга за 2016.годину 
 
        По устаљеној пракси здравствене установе почетком године потписују Уговор о пружању и финансирању 
здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са РФЗО-ом. 
      Општи услови за закључивање уговора утврђени су Правилником о уговарању којим је предвиђено да 
здравствене установе морају да доставе План рада (обим и врста здравствених услуга), план кадра (за 
извршење плана рада), програм рационализације, план јавних набавки и др.  
 
 
 План извршења здравствених услуга у 2016. години за период од I-XII. 
 

Р.бр. АКТИВНОСТИ План за 2016 Извршење 
I-XII 2016 % 

1 Здравствена заштита жена 31820 38543 121,10 
2 Здравствена заштита одраслог 

становништва 263550 463637 175,90 

3 Лабораторијска дијагностика 278195 248802 89,40 
4 Рендген дијагностика 6000 4952 82,50 
5 Ултразвучна дијагностика 2940 5289 179,90 
6 Заштита менталног здравља 24080 25185 104,60 
7 Офталмолог 7800 5353 68,60 
8 Оториноларинголог 13321 9919 74,50 
9 Интерна медицина 25500 23781 93,30 

10 Спец.консултативна делатност – 
дерматовенерологија 7000 6981 99,70 

     

            УКУПНО: 660206 832442 126,10 

 
 Завод је у потпуности извршио план здравствених услуга предвиђен за 2016. годину. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V  Годишњи финансијски извештај за 2016.годину 
 
            У годишњем финансијском извештају који је у прилогу, дат је преглед свих прихода и расхода у 2016. 
години. Као и раније, највеће приходе Завод обезбеђује путем Уговора са РФЗО-ом. Средства опредељена 
овим Уговором, троше се искључиво за намене предвиђене истим. У много мањој мери средства се обезбеђују 
из екстерне реализације.  
            Од укупних прихода остварених у 2016. години, укупан приход од Фонда представља 81,72%, а укупан 
екстерни приход представља 18,28%.  
           Од укупних расхода остварених у 2016. години, расход од буџетских средстава представља 82,43%, а 
расход покривен од сопствених средстава износи 17,57%. Фонд нам не уплаћује довољан износ средстава за 
потрошњу медицинског и санитетског материјала, реагенаса за лабораторију, енергената, горива, средстава за 
хигијену,  тако да део расхода морамо сами да покривамо сопственим средствима. 
             Да би расходи, били што мањи, планом рационализације за 2016. смо предвидели штедњу, коју смо и 
остварили у многим сегментима.  
 

Завод је 2016. годину завршио са дефицитом у износу од 2.589.000,00 динара који су покривени из 
нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година,  што се може видети из приложених образаца 
који су предати Републичком фонду  - Филијали у Нишу. Главни узрок за дефицит јесу заостале тужбе 
стоматолога из ранијих година које су доспеле на извршну наплату током 2016. године. 
  
 И поред тога што је служба медицине рада у Заводу повећала број услуга  у односу на прошлу годину, 
номинално су остварени мањи новчани приходи из разлога што су цене услуга формиране на тендрима морале 
да прате тржишни моменат и биле су због оштре конкуренције ниже него прошле године. Главни конкуренти 
који су се искристалисали на тржишту нису више Заводи, Институт за медицину рада и Домови здравља , већ  
приватни домови здравља који све више представљају и нелојалну конкуренцију.   
 
 Тренд опште неликвидности је такође утицао на пад прихода и раст потраживаља и због тога је од 
великог значаја то што Завод улаже додатне напоре за наплату потраживања као и  утужење несавесних 
клијената да не би дошло до застаревања потраживања. 
 
VI. Најзначајније активности предузете у току 2016.године а које делују оптерећујуће на пословање 
Завода биле су следеће:  
 

- Проблем са заосталим потраживањима бивших запослених радника Завода из одељења за 
стоматологију 

- Проблем са кадровима и кадровским планом Завода. 
- Проблем нерешеног имовинског статуса диспанзера и амбуланти Завода. 

 
 Већ по усвајању  плана и програма рада за 2016. годину јасно су дефинисани проблеми Завода као и 
потенцијална решења како не би био нарушен континуитет успешног пословања. 
 Менаџмент је заједно са Управним одбором  Завода урадио следеће активности за решавање горе 
наведених проблема: 
 
1. Проблем са заосталим тужбама запослених у одељењу за стоматологију Завода и његово решење. 
 
 Проблем у одељењу за стоматологију Завода  је системски на нивоу целе Србије и он датира још од 
2006. године са променом Закона о Здравственом осигурању. 
 
 Проблем је  кулминирао крајем 2012. године, када је Завод изгубио прву тужбу од стране запослених у 
одељењу за стоматологију Завода. Тада је било јасно да ће и остали Запослени који су изгубили статус тзв. 
„уговорених„ радника почети да добијају на суду милионске тужбе за неисплаћене зараде. Менаџмент Завода 
је на све ово заједно са Управним одбором упозоравао и обавештавао све надлежне институције почев од 
Града као оснивача Завода преко Комора и РФЗО-а до свих надлежних Министарстава.  
 У 2016. години по основу заосталих тужби радника у одељењу за стоматологију са рачуна Завода на 
основу извршних судских пресуда скинуто је путем принудне наплате 10.284.454,00 РСД. Укупно од 2012. 
године до краја 2016. године, по разним тужбама стоматолога са рачуна Завода је по извршним пресудама 
скинуто 50.468.378,00 РСД .  
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 



  
2. Проблем са кадровима и кадровским планом Завода 
 
 Треба напоменути да је Завод од 2012. године до данас по разним основама напустило преко 111 
запослених (скоро 30% од укупног броја запослених), а да није дозвољен пријем и занављање. Последњи 
кадровски план је из 2013. године као и важећи нормативи.  
 
 Новом рационализацијом у оквиру здравственог система Републике Србије, крајем 2015. године 
максималан број који је одређен за Завод је 205 запослених на неодређено време. Како је Завод испод 
максималног броја који му припада, надамо се дозволи за пријем неопходног кадра и то пре свега лекара. 
  
 На основу тога Завод се обраћа свим надлежним институцијама од Града као оснивача Завода преко 
Комора и РФЗО-а до  Министарстава здравља и Министарства за рад РС.  
 
 Завод је о проблемима и активностима редовно извештавао Управни одбор Завода као и синдикате и 
запослене у Заводу.  
  
 
3. Проблем нерешеног имовинског статуса амбуланти и диспанзера Завода 
 
 Као трећи велики проблем и претња за пословање Завода јесте нерешен имовински статус наших 
објеката. Сви објекти у којима Завод послује немају јасног титулара имовине и такво стање оптерећује редовно 
пословање.  
 Oвај системски проблем датира  од почетка приватизације, од 2000. Године, када Агенција за 
приватизацију није изузела наше објекте из процеса приватизације компанија као што су МИН, ДИН, 
Јастребац, Ангропромет, Грађевинар, ЕИ, Нитекс итд. 
 
 Нерешен статус се огледа у томе да се појављују стечајни управници неких од горе наведених фирми 
који желе да иселе амбуланту или да наплаћују кирију за коришћење простора. 
 Овај велики проблем Менаџмент Завода више година покушава да реши уз велику подршку и помоћ 
Града као оснивача. 
 
VII. Проактивна улога  Завода 
 
 Уз све горе наведене проблеме Завод је 2016. године редовно у потпуности извршавао своје обавезе 
према осигураницима и својим пацијентима што се јасно види из извештаја Института за јавно здравље о 
извршењу плана услуга као и уговора са РФЗО-ом. 
 
 Завод редовно измирује све своје обавезе према добављачима, а запослени у Заводу редовно у дан 
примају зараде. 
 
 На основу визије и мисије коју Завод има јасно као своју дугорочну стратегију за унапређење 
квалитета рада, менаџмент Завода је урадио следеће: 
 
- Занављање дотрајале опреме  и техничко одржавање амбуланти и диспанзера из сопствених средстава у 
складу са могућностима. 
 
- Завод је  2016. године успешно прошао ресертификациону проверу ИСО стандарда управљања квалитетом. 
 
- Завод је успешно започео акредитацију установе преко пројекта  „ДИЛС“ програма Министарства здравља 
код Агенције за акредитацију здрвствених установа (АЗУС) и добио сертификат у априлу 2015. године. 
 
- У току 2016. године настављена је припрема за акредитацију биохемијске лабораторије Завода по најновијем 
стандарду ИСО 15179. 
 
- У 2016. години настављена је припрема за акредитација  новог апарата за лабораторију за заштиту од зрачења 
којим ће се на основу захтева тржишта радити потпуно нова метода мерења зрачења рендген апарата, 
мамографа, дезинтометара, скенера и сличних апарата. Ову методу тренутно раде само 2 установе у Србији 
(Институт Винча и  Институт за медицину рада Карајовић).  
 
- Напорним радом и ангажовањем запослених усвојене су нове методе и  врсте услуга које одговарају 
изазовима тржишта. 
 
- Завод је континуирано спроводио едукацију и лиценцирање запослених у складу са законом што директно 
утиче на подизање квалитета здравствене заштите. 
 
 
 
  



 
 И 2016 године пословање Заводе је контролисано редовним и ванредним контролама од стане свих 
надлежних инспекција као што су инспекције РФЗО-а, Пореске полиције, санитарне, здравствене и инспекције 
рада и сви њихови извештаји су уредни и без посебних налога што значи да је Завод пословао и сва средства 
користио строго наменски и у складу са  законом. 
 
- Управни одбор Завода је у 2016. години одржао 7 редовних седница на којима је разматрана пословна 
политика Завода. 
 
- Радници Завода имали су сталне активности кроз Комору здравствених установа Србије, Лекарску комору 
Србије као и кроз стручне савете које је основао Град. 
 
VIII Учешће у пројектима и донације 
 
 Завод је и у 2016. години аплицирао за учешће у следећим пројектимаи донацијама: 
 
 

− Завод за здрвствену заштиту радника “Ниш” је од Предузећа за телекомуникација Телеком Србија а.д. 
Београд добио донацију у износу од  480.000,00 динара. Од средстава добијених донацијом Завод је 
набавио  ЦТ комору за мулти слајс скенер за апарат за контролу квалитета Рендген  зрачења за 
потребе Одељења за заштиту од зрачења. Утрошна средства за наведену набавку добра (ЦТ коморе) 
износе  400.000,00 динара без ПДВ-а, односно 480.000,00 динара са ПДВ-ом. 

− На основу расписаног конкурсна Министарства правде и предлога Комисије за спровођење конкурса 
за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења, Влада Републике Србије је 
на седници одржаној 30.06.2016.године усвојила предлог пројеката којим су  додељена средства 
Заводу за здравствену заштиту радника “Ниш”  у износу од 4.980.000,00 динара за пројекат “Рано 
откирвање малигних болести грлића материце, материце, јајника и дојки код особа са инвалидитетом 
женског пола”. Дана 06.07.2016.год. Завод је са Владом Републике Србије, а на основу Закључка 05 
број 119-6131/2016 од 30.06.2016.год. потписао Уговор о регулисању права и обавеза  у вези 
релаизације пројекта “Рано откирвање малигних болести грлића материце, материце, јајника и дојки 
код особа са инвалидитетом женског пола”. 

− Завод за здрвствену заштиту радника “Ниш” је на основу расписаног јавног конкурса НИС ад Нови 
Сад, под називом “Заједници заједно 2016”  реализовао  пројекат  „Спектрофотометријом до раног 
откривања Порфирије“. Вредност пројекта је 887.928,00 динара са урачунатим ПДВ-ом. На основу 
пројекта купљен је апарат за спектрофотометрију.  Завод је једина институција у овом делу Србије 
која је акредитована да врши мерења на људском материјалу.  

− Завод за здрвствену заштиту радника “Ниш” је доставио пријаву  ТИКА – Турској агенцији за сарадњу 
и координацију, а у вези пројекта за набавку апарата за дијагностику поремећаја дисања у сну, 
синдром обструктивне апнеје у спавању. Висока учесталост Обструктивне sleep apnee и потврђена веза 
са саобраћајним удесима су наметнули потребу за увођењем превентивних прегледа опште популације 
и високо ризичних група попут професионалних возача у циљу искључивања присуства исте и 
одређивања начина лечења. Вредност пројекта 3.500.000,00 динара, односно 4.200.000,00 динара  са 
урачунатим ПДВ-ом.  

− Завод за здравствену заштиту радника “Ниш” је доставио пријаву аустралијској амбасади за набавку 
микроскопа за гинеколошке анализе за особе са инвалидитетом женског пола, вредност пројекта је 
650.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом. 

− ИПА пројекти ЕУ, “Подршка и промоција могућности за развој здравственог туризма у граничним 
подручјима Србије и Бугарске”, 

− Од јуна до септембра 2016. године у Заводу су се спроводиле превентивне активности у оквиру 
пројекта – јавног рада код Националне службе за запошљавање “Рано откривање депресије, шећерне 
болести и кардиоваскуларних ризика код особа са инвалидитетом у граду Нишу”. На овај начин 6 
младих незапослених лекара је узело пуно учешће у нашем Заводу. Тако је Завод у оквиру свог Центра 
за рад са особама са инвалидитетом направио регистар  особа које имају неки вид инвалидитета. 

  
IX Друштвено одговорне акције 
 
 У складу са делатности коју Завод обавља, Завод је спроводио акције на унапређењу здравља наших 
суграђана, па је током целе године организовао акције раног откривања – скрининга: хипертензије, дијабетиса, 
карцинома дебелог црева, где је одзив био веома велики. 
 
 Такође Завод је спроводио хуманитарну акцију у сарадњи са НУРДОР-ом.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  
      БИЛАНС СТАЊА 

    
     

  31.12.2016.     
у 

хиљ.динара 
     

              

              

     31.12.2015.  31.12.2016. Индекс      

АКТИВА    2  2 2:1 
Нефинансијска имовина    72823  65256 89.61      

 Зграде и грађевински објекти   37401  36640 97.97      

 Опрема    32640  25608 78.46      

 Залихе потрошног материјала   2782  3008 108.12      

Финансијска имовина    57328  54576 95.37      

 Жиро и текући рачуни   17575  18160 103.33      

 Благајна    377  273 72.41      

 Потраживања по основу продаје добара и услуга 30977  29479 95.16      

 Краткорочни пласмани   27  569 2107      

 Дати аванси    598  786 131.44      

 Обрачунати неплаћени расходи  3786  5222 137.93      

 Остала активна временска разграничења  3988  187 4.69      

УКУПНА АКТИВА    130151  119932 92.15      

 Ванбилансна актива   0  0 0.00      

              

              

ПАСИВА             

Обавезе    39427  35683 90.5      

 Oбавезе по основу расхода за запослене  0  0 0.00      

 Обавезе за порезе, таксе и казне  0  0 0      

 Примљени аванси   3988  187 4.69      

 Добављачи у земљи   3837  5273 137.43      

 Разграничени плаћени расходи и издаци  598  786 131.44      

 Обрачунати ненаплаћени приходи и примања 31004  29437 94.95      

 Остала пасивна временска разграничења  0  0 0.00      

Капитал и утврђивање резултата пословања  90724  84249 92.86      

 Нефинансијска имовина у сталним средствима 70041  62248 88.87      

 Нефинансијска имовина у залихама  2782  3008 108.12      

 Извори новчаних средстава   2855  2583 90.47      

 Вишак прихода и примања - суфицит  0  0 0.00      

 Мањак прихода и примања - дефицит  0  0 0.00      

 Нераспоређени вишак прихода и прим. из ранијих год. 15046  16410 109.07      

УКУПНА ПАСИВА    130151  119932 92.15      

 Ванбилансна пасива   0  0 0.00      

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА 
  31.12.2016.            

     31.12.2015  31.12.2016 Индекс      

     1  2 2:1 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ       

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ    328490  281626 85.73      

 Текући трансфери од других нивоа власти  0  0 0      

 Приходи од имовине-полиса осигурања  277  1101 397.47      

 Приходи од продаје добара и услуга  63077  47766 75.73      

 Споредне продаје добара и услуга  694  464 66,86      

 Текући добровољни трансфери од физичких и прав. лица 1228  2638 214.82      

 Меморандумске ставке за рефунд. расхода  1307  762 58.3      

 Meморандумске ставке за рефунд. расхода из прет. год. 1140  698 61.23      

 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу 233177  222251 95.31      

 Приходи из буџета 27590  5946 21.55      

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0  0 0.00      

 Примања од продаје осталих основних средстава 0  0 0.00      

              

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ         

ТЕКУЋИ РАСХОДИ    328012  277636 84.64      

 Плате, додаци и накнаде запослених  191158  159942 83.67      

 Социјални доприноси   33100  31159 94.14      

 Накнаде у натури    2664  2398 90.02      

 Социјална давања запосленима  18013  3927 21.8      

 Накнаде трошкова за запослене  3960  3422 86.41      

 Награде запосленима   3522  6330 179.73      

 Стални трошкови    16477  17767 107.83      

 Трошкови путовања   1650  2959 179.33      

 Услуге по уговору   5477  5305 96.86      

 Специјализоване услуге   4348  2478 56.99      

 Текуће поправке и одржавање  5671  5987 105.57      

 Материјал    28832  26360 91.43      

 Амортизација некретнина и опреме  2855  2583 90.47      

 Отплата камата и пратећи трошкови  7  1433 116,67      

 Донације    1895  1532 80.84      

 Порези, обавезне таксе и казне  862  576 66.82      

 Новчане казне и пенали по решењу судова  7521  3478 46.24      

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  478  6579 1376.36      

 Зграде и грађевински објекти   0  0 0.00      

 Машине и опрема   478  6579 1376.36      

              

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА           

Вишак примања и прихода-суфицит   0  0 0.00      
Мањак прихода и примања-дефицит   0  2589 0      
              

КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА         

Део нераспоређеног вишка прихода из ранијих година који је  0  2589 0      

коришћен за покриће расхода текуће године           

Нераспоређени део вишка прихода за пренос у наредну годину 0  0 0.00      
 
 
        

     



ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА 

  31.12.15.             

        
у 
хиљ.динара 

     

              

              

     31.12.2015.  31.12.2016. Индекс      

     1  2 2:1 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0  6456 0      

 Примања од продаје осталих основних средстава 0  0 0.00      

 Примања од продаје финансијске имовине 0  6456 0      

         
     

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  478  13051 2730      

 Капитално одржавање зграда и објеката  0  0 0.00      

 Опрема за саобраћај   0  0 0      

 Административна опрема   282  656 232.62      

 Медицинска и лабораторијска опрема  196  5923 3021      

 Издаци за отплату финан.имовине  0  6472 0      

              

МАЊАК ПРИМАЊА    478  6595 1379      

 
ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА 

      

      

      

       
у 
хиљ.динара 

     

              

              

     31.12.2015.  31.12.2016 Индекс      

     1  2 2:1 
НОВЧАНИ ПРИЛИВИ    328490  288082 87.7      

 Текући приходи    328490  281626 85.73      

 Примања од продаје нефинансијске имовине 0  0 0.00      

 Примања од продаје финансијске имовине 0  6456 0      

              

НОВЧАНИ ОДЛИВИ    328490  290687 88.49      

 Текући расходи    328012  277636 84.64      

 Издаци за нефинансијску имовину  478  6579 13.76      

 Издаци за набавку финансијске имовине  0  6472 0      

              

ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА   0  0 0.00      

МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА   0  2605 0      

              

САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ  14441  17952 124.31      

КОРИГОВАНИ НОВЧАНИ ПРИЛИВИ  332789  290258 87.22      

НАПЛАЋЕНИ ПДВ    4299  2176 50.62      

КОРИГОВАНИ НОВЧАНИ ОДЛИВИ  329278  289777 88      

АМОРТИЗАЦИЈА    2855  2583 90.47      

ПЛАЋЕНИ ПДВ    3643  1673 45.92      

САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ  17952  18433 102.68      

              



2.  OСНOВE ЗА САСТАВЉАЊE И ПРEЗEНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ       
     ИЗВEШТАЈА  И РАЧУНOВOДСТВEНИ МEТOД 
 
2.1. Oснoвe за састављањe и прeзeнтацију финансијских извeштаја 
 
На основу Закона о рачуноводству и ревизији (Службени гласник РС бр. 46 од 2. јуна 2006. године), правна лица и 
предузетници у Републици Србији су у обавези да вођење пословних књига, признавање и процењивање имовине 
и обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање, достављање и обелодањивање финансијских извештаја 
врше у складу са законском и професионалном регулативом, која подразумева Оквир за припремање и 
приказивање финансијских извештаја (“Оквир”), Међународни рачуноводствени стандарди (“МРС”), односно 
Међународни стандарди финансијског извештавања (“МСФИ”), као и тумачења која су саставни део стандарда. 
 
Решењем Министра финансија Републике Србије (број 011-00-738-2003-01, од 30.децембра 2003. године) утврђени 
су и објављени Оквир и МРС који су били у примени на дан 31. децембра 2002. године и на коме се заснивају и 
претходни и Закон о рачуноводству и ревизији из 2006. године. 
Промене у МРС, као и нови МСФИ и одговарајућа тумачења, издати од Одбора за међународне рачуноводствене 
стандарде („Одбор“) и Комитета за тумачење међунароног финансијског извештавања („Комитет“), након напред 
наведеног датума, су званично усвојени Решењем Министра финансија Републике Србије („Министарство“), о 
објављивању Међународних стандарда финансијског извештавања (бр 401-00-11/2008-16) и објављени у Гласнику 
РС бр. 16 од 12. фебруара 2008. године. 
 
2.2.  Кoришћeњe прoцeњивања 
 
Прeзeнтација финансијских извeштаја захтeва oд рукoвoдства Завода кoришћeњe најбoљих мoгућих прoцeна и 
разумних прeтпoставки, кoјe имају eфeкта на прeзeнтиранe врeднoсти срeдстава и oбавeза као и oбeлoдањивањe 
пoтeнцијалних пoтраживања и oбавeза на дан састављања финансијских извeштаја, каo и прихода и расхода у тoку 
извeштајнoг пeриoда. Oвe прoцeнe и прeтпoставкe су заснoванe на инфoрмацијама распoлoживим на дан 
састављања финансијских извeштаја. Ипак, стварни резултати могу одступати од ових процена. 
 
3. ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИЈИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА 
 
3.1. Прихoди и расходи 
 
Прихoди oд прoдајe признају сe када се ризик и кoрист пoвeзана са правoм власништва прeнoси на купца, а тo 
пoдразумeва датум испoрукe производа купцу. 
Прихoди сe исказују пo правичнoј врeднoсти средстава кoја су примљeна или ћe бити примљeна, у нeтo изнoсу 
накoн умањeња за датe пoпустe и пoрeз на додату вредност. 
 
Са датумoм на кoји сe књижe прихoди такoђe сe књижe и oдгoварајући расхoди (принцип узрoчнoсти прихoда и 
расхoда). 
Трoшкoви oдржавања и oправки oснoвних срeдстава сe пoкривају из прихoда oбрачунскoг пeриoда у кoмe настану. 
 
3.2. Бeнeфицијe за запoслeнe 
 
а) Пoрeзи и дoпринoси фoндoвима за сoцијалну сигурнoст запoслeних 
 
У складу са прoписима кoји сe примeњују у Рeпублици Србији, Завод јe у oбавeзи да плаћа пoрeзe и дoпринoсe 
пoрeским oрганима и државним фoндoвима кoјима сe oбeзбeђујe сoцијална сигурнoст запoслeних. Oвe oбавeзe 
укључују пoрeзe и дoпринoсe за запoслeнe на тeрeт пoслoдавца у изнoсима oбрачунатим пo стoпама прoписаним 
закoнским прoписима. Завод јe, такoђe oбавeзан да oд брутo зараде запoслeних oбустави дoпринoсe и да их, у имe 
запoслeних, уплати фoндoвима. Пoрeзи и дoпринoси на тeрeт пoслoдавца и пoрeзи и дoпринoси на тeрeт 
запoслeнoг сe књижe на тeрeт расхoда пeриoда на кoји сe oднoсe. 
 
б) Oбавeзe пo oснoву oтпрeмнина  
 
Завод је, у складу са одредбама Закона о раду, у обавези да запoслeном приликом одласка у пензију исплати 
отпремнину, у висини три просечне зараде у Републици Србији, утврђене према последњем објављеном податку 
републичког органа надлежног за статистику. 
 
 
 
 
 
 



3.3.    Пoрeзи и дoпринoси 
3.3.1  Пoрeз на дoбитак 
 
Тeкући пoрeз на дoбитак 
 
Тeкући пoрeз на дoбитак прeдставља изнoс кoји сe oбрачунава и плаћа у складу са Закoнoм o пoрeзу на дoбит 
предузећа важeћим у Рeпублици Србији. 
Пoрeз на дoбитак у висини oд 10% (2005. гoдина: 10%) се плаћа на пореску основицу утврђену пореским 
билансом. Пореска основица приказана у пореском билансу укључује добит приказану у званичном билансу 
успеха и корекције дефинисане пореским прописима Републике Србије. 
Порески прописи Републике Србије не предвиђају могућност да се порески губици из текућег периода могу 
користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. Међутим, губици из текућег периода 
могу се пренети на рачун добити из будућих обрачунских периода, али не дуже од десет година. 
 
3.3.2. Пoрeзи и дoпринoси кoји нe зависe oд рeзултата 
 
Пoрeзи и дoпринoси кoји нe зависe oд рeзултата укључују пoрeз на имoвину и другe пoрeзe и дoпринoсe кoји сe 
плаћају прeма разним рeпубличким и oпштинским прoписима. 
 
3.4. Нeкрeтнинe, инвестиционе некретнине, пoстрoјeња и oпрeма 
 
Некретнине, инвестиционе некретнине, постројења и опрема набављени пре 1. јануара 2004. године су, приликом 
прве примене МСФИ, исказани по правичној вредности утврђеној од стране независног проценитеља. 
Почетно мерење некретнина, постројења и опреме, који испуњавају услове за признавање средстава, врши се по 
набавној вредности. 
Набавну вредност чини вредност по фактури добављача, увећана за зависне трошкове набавке и трошкове 
довођења средства у стање функционалне приправности, умањена за било које трговинске попусте и рабате. 
Накнадни издаци за некретнине, постројења и опрему признају се као средство само када се тим издацима 
побољшава стање средства изнад његовог првобитно процењеног стандардног учинка. Сви остали накнадно 
настали издаци признају се као расход у периоду у којем су настали. 
Некретнине, постројења и опрема након почетног признавања исказују се по набавној вредности умањеној за 
укупан износ обрачунате амортизације и укупан износ губитка због обезвређења. 
Губици по основу обезвређења средстава исказују се на терет биланса успеха у периоду у коме су настали уколико 
је књиговодствена вредност некретнина, постројења и опреме нижа од њихове надокнадиве вредности. 
Добици или губици који проистекну из расходовања или отуђења признају се као приход или расход у билансу 
успеха. 
 
 
3.5. Нeматeријална улагања 
 
Нематеријална улагања односе се на купљени software и исказују по набавној вредности умањеној за амортизацију. 
Нематеријална улагања се отписују пропорционалним методом на период од пет година. 
 
 
3.6. Краткорочна потраживања и пласмани 
 
Потраживања од купаца и краткорочни финансијски пласмани исказују сe пo нoминалнoј врeднoсти, умањеној за 
исправке. 
 
 
4. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА 
 
4.1. Циљеви управљања финансијским ризицима 
 
Финансијски ризици укључују тржишни ризик (девизни и каматни), кредитни ризик, и ризик ликвидности. 
Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и превасходно се избегавају смањењем изложености 
Завода овим ризицима. Завод не користи никакве финансијске инструменте како би избегло утицај финансијских 
ризика на пословање из разлога што такви инструменти нису у широкој употреби, нити постоји организовано 
тржиште таквих инструмената у Републици Србији. 
 
 
 
 
 



4.2. Тржишни ризик 
 
У свом пословању Завод је изложен финансијским ризицима од промена курсева страних валута и промена 
каматних стопа. Изложеност тржишном ризику се сагледава преко анализе сензитивности. Није било 
значајнијих промена у изложености Завода тржишном ризику, нити у начину на који Завод управља или мери тај 
ризик. 
 
 
4.3. Девизни ризик 
 
Стабилност економског окружења у којем Предузеће послује, у великој мери зависи од мера владе у привреди, 
укључујући и успостављање одговарајућег правног и законодавног оквира. 
 
 
 
4.4. Кредитни ризик 
 
Управљање потраживањима од купаца 
 
Завод је изложен кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности да дуговања према 
Заводу измире у потпуности и на време, што би имало за резултат финансијски губитак за Завод. Изложеност 
Завода овом ризику ограничена је на износ потраживања од купаца на дан биланса. 
 
4.5. Ризик ликвидности 
 
Коначна одговорност за управљање ризиком ликвидности је на руководству Завода који су успоставили 
одговарајући систем управљања за потребе краткорочног, средњорочног и дугорочног финансирања Завода као и 
управљањем ликвидношћу. Завод управља ризиком ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве 
континуираним праћењем планираног и стварног новчаног тока, као и одржавањем адекватног односа доспећа 
финансијских средстава и обавеза. 
 
4.6. ПОРЕСКИ РИЗИЦИ 
 
Порески закони Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих измена. 
Тумачење пореских закона од стране пореских власти у односу на трансакције и активности Завода могу се 
разликовати од тумачења руководства. Као резултат изнетог, трансакције могу бити оспорене од стране пореских 
власти и Заводу може бити одређен додатни износ пореза, казни и камата. Период застарелости пореске обавезе је 
пет година. 
То практично значи да пореске власти имају права да одреде плаћање неизмирених обавеза 
у року од пет година од када је обавеза настала. 
 
4.7. ДEВИЗНИ КУРСEВИ 
 
Средњи курсеви за девизе, утврђени на међубанкарском тржишту девиза, примењени за прерачун девизних 
позиција биланса стања у динаре, за поједине главне валуте су били следећи: 
 
                                                                              31. децембар                                    31. децембар 
                                                                                            2014.                                                 2015. 
                      
USD                                                                              111,2468                                           117,1353 
EUR                                                                              121,6261   123,4723 
GBP                                                                              164,9391                  143,8065 
 

 

 

         ДИРЕКТОР ЗАВОДА 

         Др Слађана Мајкић 

        _____________________________ 
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