
 
 
 
 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 давању сагласности на План рада, 
Финансијски план и План јавних набавки Завода за здравствену заштиту радника 
„Ниш“ у Нишу за 2017. годину. 
 
 II Предлог решења о давању сагласности на План рада, Финансијски план 
и План јавних набавки Завода за здравствену заштиту радника „Ниш“ у Нишу за 
2017. годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у 
дневни ред седнице Скупштине Града.  
 

III За представникe предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша, одређују се Ђурица Спасић, Градска управа Града Ниша – 
Секретаријат за примарну здравствену заштиту и др спец Слађана Мајкић, директор 
Завода за здравствену заштуту радника „Ниш“ у Нишу. 
  

 
 

 
 
Број: 759-8/2017-03 
У Нишу, 02.06.2017. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Проф. др Милош Банђур 
 
 



 
На основу члана 37 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   ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада, Финансијски план и План 
јавних набавки Завода за здравствену заштиту радника ''Ниш'' у Нишу за 
2017. годину, донет Одлуком Управног одбора Завода за здравствену 
заштиту радника ,,Ниш,, број 5477, на седници одржаној  дана 
27.12.2016.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 27. 12. 2016. године, Одлуком број 5477 донео  је План 
рада, Финансијски план и План јавних набавки Завода за здравствену 
заштиту радника ''Ниш'' у Нишу за 2017. годину и доставио Секретаријату 
за примарну здравствену заштиту. 
 Завод је здравствена установа у којој се обавља здравствена заштита 
и очување здравља запослених у безбедној и здравој средини, обављањем 
превентивно-куративне здравствене делатности. 
 План рада Завода за 2017. годину сачињен je са циљем да се 
планираним активностима постигне задовољење потреба осигураника за 
здравственом заштитом на што ефикаснији, рационалнији и квалитетнији 
начин, ради унапређења здравља становништва, спречавање болести, 
радног откривања фактора ризика и правовременог лечења. 

За планиране активности Завод обезбеђује највећи приход- средства  
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 и партиципацију. 
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. Завод део средстава  обезбеђује и из прихода од екстерне 
реализације ( приходи од:  донација ,  предузећа , пружања радиолошких 
услуга ,  лекарских уверења, стоматолошких услуга). 

План рада Завода за здравствену заштиту радника „Ниш“ за 2017. 
годину је сачињен 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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