
 На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', 
број 88/2008 и 143/2016), и 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 извршењу 
Плана рада и развоја, период I-XII  2016. године Завода за здравствену заштиту 
студената Ниш. 
 
 II  Предлог решења о усвајању Извештаја о извршењу Плана рада и 
развоја, период I-XII  2016. године Завода за здравствену заштиту студената Ниш 
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 Радомир Пешић, директор 
Завода за здравствену заштиту студената Ниш. 
 
 
 
Број: 759-9/2017-03 
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 извршењу Плана рада и развоја, период   
I-XII 2016.године Завода за здравствену заштиту студената Ниш број 462 
од 28.02.2017.године, усвојен Одлуком Управног одбора Завода за 
здравствену заштиту студената Ниш број 576-2, на седници одржаној дана 
09.03.2017.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, _____________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 студената Ниш је на 
седници одржаној дана 09.03.2017. године, Одлуком број 576-2, усвојио 
Извештај о извршењу Плана рада и развоја, период I-XII 2016.године 
Завода за здравствену заштиту студената Ниш број 462 од 
28.02.2017.године и доставио Секретаријату за примарну здравствену 
заштиту. 

Извештај је сачињен у складу са Законом, подзаконским актима, 
прописима Града и циљевима садржаним у оснивачком акту Завода. 

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  

 
     _______________ 
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АНАЛИЗА ИЗВРШЕЊА ПЛАНА РАДА И РАЗВОЈА  
ЗА ПЕРИОД јануар-децембар 2016 ГОД.. 
 

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

У 2016 години, као и претходних година, посебна пажња Завода се 
усмерава управо  томе, да се поред здравог и ризичног понашања, 
анализира  и капацитет Завода да препознаје, благовремено и адекватно 
одговори на здравствене потребе студената са овог подручја а све то у 
складу са прописима који регулишу здравствену делатност,   укључујући и 
оспособљавање младих за бригу о сопственом здрављу.  

 Ради остварења постављених задатака, у досадашњем периоду су 
постављене  основе – основан је Одсек за превенцију болести и одређени 
носиоци тимова за превенцију болести уз остале предуслове, као што су 
Акциони Програми и Планови  превентивног рада. Обезбеђен је лекар са  
ужом специјализацијом из области здравственог васпитања, а остварени су 
и контакти са Установама задуженим за ову област – Министарство 
здравља Републике Србије, Институт за јавно здравље “ Батут“ Београд, 
Институт за јавно здравље Ниш, Медицински Факултет Ниш, Управа за 
превенцију болести зависности Ниш, Црвени крст Ниш и други а постоји 
могућност и међународне сарадње Завода са сродним установама држава 
Бугарске и Македоније.  

 
 
ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА 

 

 

На пружању здравствене заштите у 2016. години Завод је ангажовао 
45 радника - 1 доктора медицине, 1 субспецијалисту за здравствено 
васпитање, 10 специјалиста ( 4 лекара специјалисте опште медицине, 
1 дерматовенеролог, 1 лекар специјалиста офталмолог, 1 лекар 
специјалиста неуропсихијатар, 1 лекар специјалиста клиничке биохемије, 2 
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лекара специјалисте гинекологије и акушерства) , затим, 1 доктора 
стоматологије, 3 лекара специјалисте опште стоматологије, 2 здравствена 
сарадника, 13 медицинских сестара-техничара, 1 виши лабораторијски 
техничар, 4 стоматолошке сестре-техничара и 9 административно-
техничких радника. 
 
 

Р.бр. ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ  УКУПНО 

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

10 
Економ-правни и општи 
послови 9 

УКУПНО 45 
 
 
Структура запослених у Заводу у складу је са Правилником о ближим 

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

 
ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА 

 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СТУДЕНТСКЕ ОМЛАДИНЕ 

Општа медицина  
Табела 

бр. 12 

АКТИВНОСТИ Извршење 
2016. 

План 
2016. 

ПРЕВЕНТИВА 5130 5450 
Превентивни  преглед одраслих 5122 5300 
Превентивни   преглед у  I години студија (19 -20 
година) 

3110 
3120 

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

2012 
2180 

Скрининг/ рано откривање депресије ( 19 и више 
година) 8 150 

KУРАТИВА 25674 34590 
Прегледи лекара  25674 34590 
Први преглед студентске омладине (одраслих) 14048 19020 
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ради лечења 
Поновни преглед студентске омладине (одраслих) 
ради лечења  

10495 
14006 

Кратка посета изабраном лекару   1131 1564 
ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ 10490 7416 
Инц./ дрен./ исп./одстр. теч. продук. упал. процеса - 
опште 32 40 
Ексц./ одстр. тк./дестр./ чишћ. ране/ каутеризација - 
опште 

477 
398 

Медикација/ лок. ињекц./ инфилтрација/ 
апликација лека 

9301 
6420 

Завоји/ компресивни завој/ компресија/ тампонада 479 370 
Електрофизиолошко сним. везано за кардиоваск. 
сис. - ЕКГ 

201 
188 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 1828 2010 
Индивидуални здравствено-васпитни рад 1683 1680 
Групни здравствено-васпитни рад 145 330 

 
- ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА 

АКТИВНОСТИ Извршење 2016. План 2016. 

ПРЕВЕНТИВА 4153 4020 
Превентивни гинеколошки преглед  1056 1100 
Превентивни преглед у вези са 
планирањем породице 2661 2500 
Превентивни преглед труднице 68 70 
До краја првог триместра трудноће 66 45 
Остали први прегледи труднице 2 25 
Контролни преглед труднице 141 140 
Контролни преглед труднице 127 100 
Контролни преглед труднице са високо-
ризичном трудноћом 14 40 
Превентивни преглед породиље 11 20 
Након шест недеља 10 20 
Након шест месеци 1   
Гинеколошко-акушерски ултраз. прегл. 
трудница 216 190 
КУРАТИВА 7186 6700 
Прегледи лекара     
Први гинеколошки преглед ради лечења 2969 2700 
Поновни гинеколошки преглед ради лечења 1471 1400 
Кратка посета изабраном лекару   2746 2600 
ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ 2415 2530 
Дијагн. тест за испит. обољ. репродуктивних 
органа жене 466 630 
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Ексфолијативна цитологија ткива репродукт. 
органа жене - неаутоматизована припрема и 
неаутоматизовано бојење 1056 1100 
Гинеколошко-акушерски ултразвучни преглед 
осталих жена 893 800 
ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 2051 2006 
Индивидуални здравствено-васпитни рад 2045 2000 
Групни здравствено-васпитни рад 6 6 
 
- СЛУЖБА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКУ ДИЈАГНОСТИКУ   
    

АКТИВНОСТИ Извршење 
2016. 

План 
2016. 

Заједничке опште лабораторијске услуге     
Опште хематолошке анализе у  крви 14231 13080 
Хемоглобин (Хб) у крви 4876 4300 
Крвна слика (Ер, Ле, Хцт, Хб, Тр, ЛеФ) 2522 2700 
Одређивање броја еритроцита (Ер) у крви 4876 4300 
Одређивање броја тромбоцита (Тр) у крви 24 0 
Седиментација еритроцита (СЕ)  1933 1780 
Хематолошке анализе коагулације у крви, 
односно плазми 37 20 

Време крварења (Дуке)  37 20 
Биохемијске анализе у крви 186 124 
Глукоза у капиларној крви - ПОЦТ методом 155 100 
Хемоглобин А1ц (гликозилирани хемоглобин, 
ХбА1ц) у крви 31 24 

Биохемијске анализе у серуму 13319 12350 
Аланин аминотрансфераза (АЛТ) у серуму - 
спектрофотометрија  1120 1165 

Алкална фосфатаза (АЛП) у серуму -
спектрофотометријом  283 200 

Аспартат аминотрансфераза (АСТ) у серуму - 
спектрофотометријом  1120 1165 

Билирубин (директан) у серуму - 
спектрофотометријом  463 380 

Билирубин (укупан) у серуму - 
спектрофотометријом  467 380 

Ц-реактивни протеин (ЦРП) у серуму - 
имунотурбидиметријом  1605 1200 

Гама-глутамил трансфераза (гама-ГТ) у серуму 
- спектрофотометрија  461 430 

Глукоза у серуму - спектрофотометрија  1289 1380 
Гвожђе у серуму  970 910 
Холестерол (укупан) у серуму - 
спектрофотометријом  813 805 

Холестерол, ХДЛ - у серуму - 771 650 
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спектрофотометрија  
Холестерол, ЛДЛ - у серуму - израчунавањем  770 650 
Креатинин у серуму-спектрофотометријом  755 800 
Лактат дехидрогеназа (ЛДХ) у серуму - 
спектрофотометрија  368 280 
Мокраћна киселина у серуму - 
спектрофотометрија  169 80 
Протеини (укупни) у серуму - 
спектрофотометријом  324 270 
Триглицериди у серуму - спектрофотометрија  812 805 
Уреа у серуму - спектрофотометријом  759 800 
Биохемијске анализе у урину 49796 45300 
Билирубин (укупан) у урину  6834 6200 
Гликоза у урину 6834 6200 
Хемоглобин (крв) у урину  6834 6200 
Кетонска тела (ацетон) у урину  6834 6200 
пХ урина  6834 6200 
Протеини у урину - сулфосалицилном 
киселином  6834 6200 

Седимент урина  1958 1900 
Уробилиноген у урину  6834 6200 
Број осигураника који су користили услуге 
лабораторија 8957 6501 

 
- УЛТРАЗВУЧНА ДИЈАГНОСТИКА 
  

АКТИВНОСТИ Извршење 
2016. План 2016. 

Услуге ултразвука 205 139 
Ултразвучни преглед регија - сива скала 205 139 
 
- ОФТАЛМОЛОГИЈА 

  

АКТИВНОСТИ Извршење 
2016. 

План 
2016. 

Прегледи  лекара 697 1890 
Офталмолошки преглед – први 528 1715 
Поновни специјалистичко-консултативни 
преглед 169 175 
ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ 1938 2553 
Дијагн. тест за испитивање мотилитета ока и 
разрокости 673 870 
Дијагностички тест за испитивaње колорног 
вида 554 750 
Дијагностички тест за испитивање 
бинокуларног вида 553 780 
Инструмент. која се односи на предео ока и 
припојака ока 4 3 
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Мед./.../ апл. лека која се од. на предео ока и 
припојака ока 142 144 
Завоји/ тамп. која се односи на предео ока и 
припојака ока 6 3 
Терап. проц. која се односи на предео ока и 
припојака ока 6 3 
 
ПСИХИЈАТРИЈА - НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА 
   

АКТИВНОСТИ Извршење  
 2016 

План 
2016. 

Прегледи лекара 2316 3165 
Психијатријски преглед - први  

1350 2420 
Поновни специјалистичко-консултат. 
преглед психијатра 

966 745 
ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ 

1548 1190 
Тест психичких функција     
Индивидуална психотерапија   1548 1190 
РАД СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА 

717 750 
Здравствено васпитни рад 

717 750 
Индивидуални здравствено васпитни рад 572 599 
Групни здравствено васпитни рад 145 151 
РАД ПСИХОЛОГА 1071 673 
Здравствено васпитни рад 1071 673 
Индивидуални здравствено васпитни рад 814 420 
Групни здравствено васпитни рад 257 253 

 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА  
   

АКТИВНОСТИ Извршење 
2016. План 2016. 

Прегледи лекара 6479 6318 
Дерматовенеролошки преглед - први  4820 5390 
Поновни специјалистичко-консултативни преглед 1659 928 
ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ 2748 2155 
Инц./ дрен./ исп./одстр. теч. прод. упалних процеса - 
опште 5 5 
Ексц./ одстр. тк./ дестр./ чишћ. ране/ каутеризација - 
опште 2743 2150 
 
СТОМАТОЛОШКА СЛУЖБА 
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АКТИВНОСТИ Извршење 
2016. 

План 
2016. 

ПРЕВЕНТИВА      
Прегледи  2607 2780 

Здравствено -васпитни рад 1459 1824 
Уклањање наслага 1185 1929 
УКУПНО ПРЕВЕНТИВА 5251 6533 
ОСТАЛЕ   УСЛУГЕ     

Прегледи због терапије 
2202 3402 

Терапија болести зуба са ендодонцијом 
4514 5900 

Терапија пародонцијума 
1662 2110 

Хируршка терапија 
209 354 

Анестезије 243 336 
Ургентне услуге 2075 2793 
УКУПНО ОСТАЛИХ УСЛУГА 10905 14895 
 
ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
   

Р.бр. НАЗИВ СЛУЖБЕ 
Извршење 

за 2016. 
Извршење 

за 2016. Извршење за 2016 Извршење за 2016. 

Број 
обухваћених 

лица 

Број 
састанака 

Број 
услуга 

Број 
обухваћених 

лица 

Број 
услуга 

Број 
обухваћених 

лица 

  1 3 6 8 9 10 11 

1 Здравствена 
заштита жена 2045   6 36 6 36 

2 Здравствена 
заштита одраслих 1683   330 1980 146 870 

3 Стоматолошка 
служба 1274   45 270 185 1110 

4 Заштита менталног 
здравља 1386   404 2424 402 2412 

УКУПНО  6388 0 785 4710 739 4428 
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ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ  
Завода за здравствену заштиту студената Ниш 2016 

 
I ПРИХОДИ, РАСХОДИ, ПРИМАЊА, 
ИЗДАЦИ,ПОТРАЖИВАЊА,ОБАВЕЗЕ… 
 
У 2016.год. Завод је остварио укупне приходе у износу 53.553.965.47 укупне 
расходе 52.350.254,27 укупне издатке за куповину основних средстава у 
износу 467.341.62  Средства за посебне намене (средства амортизације)  
коришћена за куповину основних средстава у износу 98.481.62 дин - 
корекција суфицита -: структура прихода расхода и издатака.                                                                                          
Завод је остварио вишак прихода  и примања над расходима и 
издацима  тј. остварен је вишак прихода – суфицит у износу 834.851.20 
дин. 
 
 
II ПОТРАЖИВАЊА  
 
Укупна потраживања на дан 31.12.2016. год. износе 2.677.451,20 дин  
.(потраживања од фондова,  РФЗО, запослених и остала потраживања) и 
то: 
Остала краткорочна потраживања                                            1.453,00  
Спорна потраживања од РФЗО из 2012                             2.491.105,05 
Потраживања од РФЗО   2014                                                  88.038,87 
Потраживања од фондова - РФЗО                                          41.594,15 
Потраживања од фондова – Породиљско боловање             55.260,13 
 
III ОБАВЕЗЕ 
 
Обавезе Завода према добављачима на дан 31.12.2016. год износе 
682.306,50 динара 
Обавезе Завода према запосленима  за бруто зараде са доприносима на 
терет послодавца  износе 154.763.40 динара 
Обавезе за ПДВ износе 156.517,00 динара 
Обавезе према буџетском фонду – запошљавање инвалида износе 
31.531,00 дин. 
Обавезе по ауторском уговору  - за софтвер  57.438,00 динара 
Обавеза за авансе према РФЗО износе 301.949,73 динара 
 
УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ ЗАВОДА НА ДАН 31.12.2016 ИЗНОСЕ              
1,384.505.63 динара 
 
Што се тиче укупних обавеза може се рећи следеће:                                                                                               
 
Обавезе за зараде  запосленима се редовно исплаћују а наведена обавеза 
у износу 154.763.40 се односи на разлику зараде за децембар 2016 и то 
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повећање плата од 5% што је обавеза РФЗО али како наведено повећање 
није ушло у финансијски  план РФЗО за 2016 годину, исплата је планирана у  
2017 и исплаћена у јануару месецу 2017. Што се тиче зарада, такође треба 
напоменути да је на крају 2015 обавеза за заостале зараде запосленима у 
стоматолошкој служби износила 955.220, 54 али је уз помоћ Града као  и из 
сопствених средстава установа измирила све обавезе према запосленима. 
Обавеза према буџетском фонду –за запошљавање инвалида у износу 
31.531,00 динара је такође обавеза РФЗО  а односи се на месец децембар 
2016 године чији је рок за плаћање јануар 2017 – наведене обавезе се 
редовно измирују 
 
Највећи успех у 2016 постигнут је у измиривању обавеза према 
добављачима. На крају 2015 године дуговања према добављачима 
износила су 2.584.112,26 динара (разлог блокада рачуна) да би 31.12.2016. 
године дуг према добављачима сведен на свега 682.306,50 динара и у 
највећем делу се односи на недоспеле обавезе на крају 2016. године а 
односи се на следеће добављаче: 
 
Дунав Београда 226896.58 
Електродистрибуција Ниш 28599.95 
Телеком Београд 23401.20 
СББ Београд 5760.00 
Брацина перионица Ниш 6685.00 
ЈКП Обједињена наплата 16873.00 
Трен Ниш 88392.00 
Нишстан Ниш 48600.00 
Легро Ниш 0.20 
Неомедика Ниш 2028.00 
Wинер Ниш 4345.00 
Брокер Ниш 93566.40 
Атлантис Ниш 57412.20 
Град Ниш управа за имовину 58570.16 
Интер аман 1.89 
 
 
Обавеза за порез на додату вредност се односи на створену обавезу 
период октобар – децембар 2016 годину чији је рок за уплату 20.01.2017. 
годину – обавеза је измирена у року. 
 
Обавеза за ауторски уговор односи се на програм за финансије и 
рачуноводство - обавеза је измирена у року. 
 
Обавеза за авансе  у износу 301.949.73 динара је обавеза, по коначном 
обрачуну са РФЗО, за одређене намене из уговора  а ова обавеза је у 
потпуности покривана новчаним средствима на жиро – рачуну. 
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Што се тиче свих обавеза можемо слободно рећи да за обавезе према 
запосленима и обавезе према буџетском фонду извор средстава је РФЗО а 
све остале обавезе извор средстава је обезбеђен из новчаних средстава на 
рачунима Установе или се обезбеђује из редовног пословања Установе. 
Такође можемо закључити да је Установа апсолутно ликвидна, тј да у 
сваком моменту може да одговори свим доспелим обавезама,  
 
У установи су обезбеђени сви неопходни санитетски, медицински, 
стоматолошки материјали као и ампулирана терапија, која је неопходна за 
лечење студената, као и потребна медицинска документација. 
 
 
 
IV. НОВЧАНА СРЕДСТВА И АВАНСИ 
 
Дати аванси следећим добављачима: 
 
ЈП ПТТ Србија                                                          7.010,89 динара 
НИС Југопетрол                                                     21.717,13 динара 
Сервис Милан                                                             126,80 динара 
 
Укупно                                                                    28.854,82 динара 
 
 
 
Стање средстава на жиро-рачунима 31.12.2016. 
 
Рачун буџетских средстава                                       580.700,16 динара 
Рачун сопствених средстава                                     353.426,45 динара 
Рачун боловања                          10.482,88 динара 
Рачун Плате-Превоз                                                             6,77 динара 
 
Укупно                                                                         944.616,26 динара 
 
 
V. ОБРАЧУН НАКНАДЕ, ОБАВЕЗЕ И АВАНСИ СА РФЗО 
 
 ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗА ЗА АВАНСЕ И ОСТАЛО У ОДНОСИМА СА РФЗО ЗА 2016 
У току редовног годишњег  пописа потраживања и обавеза за 2016 годину спровођен је 
коначни обрачун припадајуће накнаде по уговору за 2016 годину. 
После спроведеног коначног обрачуна припадајуће накнаде по Уговору за 2016 годину и 
спроведених завршних књижења по КОНЗУ стање потраживања и обавеза са РФЗО је 
следеће: 
 
 
 
Спорна потраживања из 2012 
(стоматолошка здрав. заштита)  2.491.105,05 
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Укупна спорна потраживања 2.491.105,05 
 
Потраживања за директне и индиректне 
тр, стом. из 2014 године  88038,87 
 
Укупна потраживање из 2014 године 88038,87 
 
Потраживања за плате у примарној ЗЗ 
2016 године   126251,00 
 
Потраживања за буџетски фонд 
инвалида 2016 године   31531,00 
 
Укупна потраживања од РФЗО за 2016-
прим 157782,00 
 
Потраживања за плате у стоматолошкој 
ЗЗ 2016 године 28513,00 
 
 
 
ОБАВЕЗЕ ЗА АВАНСЕ  
У пословању по Уговору 2016 са РФЗО постоје следеће обавезе за авансе  
 
Обавезе за авансе за лекове - 
примарна     17469,09 
 
Обавезе за авансе за санитетски 
материјал - примарна    9369,00 
 
Обавеза за авансе за Енергенте - 
примарна   322666,7 
 
Обавеза за авансе за ОМТ - 
примарна    8732,94 
 
Укупна обавеза за авансе - 
примарна    358237,73 
 
Обавеза за авансе Остали директни и 
индиректни трошкови у стоматологији 130007,00 
 
Укупна обавеза за авансе - 
стоматолошка ЗЗ   130007,00 
 
Фактурисана реализација после 
спроведеног КОНЗУ ПЗЗ  38439820,04 
 
Фактурисана реализација стоматолошка 
здравствена заштита   8410298,51 
   
 
УКУПНА ФАКТУРИСАНА 
РЕАЛИЗАЦИЈА 2016   46850118,55 
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ПРЕНЕТА СРЕДСТВА У 2016 ГОДИНИ 
        
Пренета средства по почетном 
стању    2544049,52 
 
Пренета средства по уговору 
2016    47152068,62 
 
Пренета средства за боловање преко 
30 дана Ниш   514610,46 
 
Пренета средства за боловање преко 30 
дана Прокупље  136286,57 
 
Пренета средства - програм 
рационализације    

 
57015,00 

 
УКУПНО ПРЕНЕТА 
СРЕДСТВА     50404030,17 
 
 
ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ  
И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 
 
А) ПРОСТОР 
 

Рад Завода за здравствену заштиту студената Ниш, почев од 
01.2.2012 год. обавља се на две локације - Амбуланта  у ул. Зорана 
Ђинђића бр.52а. и  Амбуланта у ул Катићева бр 29. 

Амбуланта Завода на локацији у ул др Зорана Ђинђића , је смештена 
у склопу Клиничког центра у згради од око 400 м2,  где је Завод уписан  као 
власник зграде и корисник земљишта и у којој се обавља део делатности из 
области опште медицине и стоматологије, а и здравствена заштита жена и 
специјалистичко консултативна делатност. 

Амбуланта Завода у ул Катићева бр 29, у којој је и седиште Завода, 
отворена је и почела је са радом 01.02.2012 године и у истој се обавља 
делатност здравствене заштите из области опште медицине, стоматологије 
као и лабораторијска дијагностика. 

Отварањем Амбуланте у Катићевој улици , Завод улази у фазу 
припрема за акредитацију здравствене установе. 
 За календарску 2016. годину, планиране су  јавне набавке у 
зависности од извора средстава, као и по партијама у односу на сродност 
добара, услуга и радова, у складу са Законом. 

У 2016. години извршена је набавка у оквиру  поступка јавне набавке 
мале вредости и то : 

- лекова 
- зубарског, санитетског и лабораторијског материјала 
- канцеларијског и медицинског административног материјала 
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Иста је извршена у складу са пренетим средствима Републичког фонда 
за здравствено осигурање за 2015 годину 

 
ПЛАН НАБАВКИ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 
Б) ОБЈЕКТИ 
 
1. НАДОГРАДЊА 
 

Планирана развојна опредељења или боље речено њихово 
интензивирање,  би се  могло радити у постојећој установи уз  планирану 
надоградњу, уз већ остварену али интензивнију сарадњу са Студенским 
центром у Нишу и Центрима у другим Општинама  са подручја овог 
Региона, Универзитетом у Нишу, а пре свега са структурама Града Ниша , 
који је сходно Закону у 2007-ој години, преузео права оснивача над овом 
установом. 
Потребна средства за надоградњу износила би  близу 25.000.000,00 
динара. Иста није реализована те се преноси на наредну годину. 

 
2.ЗАМЕНА ПОДНИХ ОБЛОГА 
 

Замена дотрајале подне облоге у згради Завода показала се 
неопходном.  
За замену дотрајале подне облоге у  Заводу, потребно је цца 500.000,00 
динара, иста није реализована те се преноси на наредну годину 
 
3.  САНАЦИЈА РАВНОГ КРОВА НА ОБЈЕКТИМА: 
 
 Амбуланта у ул др Зорана Ђинђића бр 52а у износу од   1.070.000,00 динара 
. 
Амбуланта у ул Катићева бр 29. у износу од                        400.000,00 динара 
      _____________________________ 
      УКУПНО               1.470.000,00 динара 
Исто није реализовано, те се преноси на наредну годину. 
 

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

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

          То се пре свега односи на набавку : 
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1. Медицинске опреме, и то: 
 

Опис Кол. Цена без пдв  
Ласер за скидање кондилома 1 1.650.000,00Дин. 
Сонда за мека ткива компатибилна за ХД3 1 550.000,00 Дин. 
Биохемијски анализатор - аутоматски 1 880.000,00 Дин. 
Диспензор фиксни  1 79.000,00 Дин. 
Аутоматска пипета фиксна,  2 24.000,00Дин. 
Водено купатило - 20 места 1 89.000,00 Дин. 
Коагулометар 1 150.000,00 Дин. 
ЕКГ апарат. портабл 2 260.000,00 дин 
Сет за терен-општа медицина 2 100.000,00 дин 
Центрифуга -30 места 1 383.000,00 Дин. 

 
Набавка опреме се преноси на наредну годину 
 
.2.) Немедицинска опрема  
 

Опис кол Цена без пдв  
Аутомобил  1 1200.000,00 

УКУПНО ДИНАРА                                                                           
1.200.000,00 
 

Није набављен те се набавка преноси на наредну годину из средстава 
донације или неког другог извора средстава. 

 
2. Опрема битна за развој информационог система, и то: 
-    Преносиви рачунар  са оперативним 
     системом                                                           ком 2       120.000,00 дин-  
-    легални оперативни   систем                          ком  6        80. 000,00 дин- 
________________________________________________________________
 УКУПНО ДИНАРА:                                                       200.000,00  
 
Г) ОПРЕМАЊЕ ОДСЕКА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ                        500.000,00 
 
Д).ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 
-ОБЈЕКТИ                                                                                     500.000,00 
-ОПРЕМА.                                                                                     300.000,00 
-ТРАНСП. СРЕДСТВА                                                                 100.000,00  
УКУПНО:                                                                                       900.000,00 
 
 

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

Завод за здравствену заштиту студената Ниш је пословну 2016. годину 
завршио на следећи начин: 

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

- постављене су организационе основе за здравствено-васпитни рад. 
 
 
 
 

 
 

    ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
СТУДЕНАТА НИШ 

 ДИРЕКТОР 
 

    ________________________________ 
      др Радомир Пешић 
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