
 
 
 
 
 
 На основу члана 56  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) и члана 12 Правилника о поступку 
припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 
125/2008) 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 29.03.2011. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

I  Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм рада са 
финансијским планом за 2011. годину Завода за хитну медицинску помоћ Ниш. 
 

II Предлог решења о давању сагласности на Програм рада са финансијским 
планом за 2011. годину Завода за хитну медицинску помоћ Ниш доставља се 
председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице 
Скупштине Града. 
 
 III За представникa предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређујe се др Горан Стојиљковић, лекар специјалиста ортопедије, директор 
Завода за хитну медицинску помоћ Ниш. 
 
Број: 346-5/2011-03 
Датум: 29.03.2011. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
 



 
 
 
 На основу члана 37. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
бр. 88/2008),  

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној _________ 2011. године, 
доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I   ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Завода за хитну 
медицинску помоћ за 2011. годину, број 5788/1 од 28.12.2010. године, који је 
усвојен Одлуком Управног одбора Установе, број 30, на седници одржаној 
29.12.2010. године и на Финансијски план Завода за хитну медицинску помоћ за 
2011. годину, број 693 од 17.02.2011. године, који је усвојен Одлуком Управног 
одбора Установе, број 1, на седници одржаној 22.02.2011. године. 
 
 
 II    Решење доставити: Заводу за хитну медицинску помоћ, Управи за 
дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту и Управи за финансије, 
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
 
 
Број: ______________ 
У Нишу, _____________ године 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 

     ПРЕДСЕДНИК 
 
Проф. др Миле Илић 

 
       
 

 
 
 



 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 Управни одбор Завода за хитну медицинску помоћ Ниш на седници 
одржаној дана 29. 12. 2010. године Одлуком бр. 30 усвојио Програм рада Завода 
за хитну медицинску помоћ Ниш за  2011. годину, а 22. 02. 2011. године 
Управни одбор усвојио је Финансијски план и План набавки за 2011. годину и 
доставио Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту. 
 Програм рада Завода полази од апсолутног приоритета пружања 
здравствене заштите лицима којима је због природе обољења, стања или 
повреде, неопходно указивање односно пружање хитне медицинске помоћи.  
 Овим Програмом предвиђен је обим услуга који би задовољио потребе 
пацијената на широј територији града Ниша са тенденцијом на побољшању 
квалитета и брзине изласка екипе на терен и амбулантним интервенцијама. 

За планиране активности Завод обезбеђује средства из прихода путем 
уговора са РЗЗО – 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. 

Програм рада са Финансијским планом и Планом набавки Завода за хитну 
медицинску помоћ Ниш за 2011. годину је сачињен у складу са Законом, 
подзаконским актима, прописима града и циљевима садржаним у оснивачком 
акту Завода, те с тога Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену 
заштиту предлаже доношење Решења као у диспозитиву. 
 
 

       УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ 
  И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 

      - НАЧЕЛНИК – 
      Иван Николић 

 



На основу члана 26. став 1. тачка 3. Статута Завода за хитну медицинску помоћ 
Ниш, Управни одбор Завода на седници одржаној дана 29.12.2010. године 
донео је следећу: 
 
 
 
 
 
 
 

О Д Л У К У 
 
 
 
 
 

Усваја се Програм рада Завода  за хитну медицинску помоћ Ниш за 2011. год. 
 
 
 
 
 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
 
 
 
 

 
 
       ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ 
        ОДБОРА 
       Проф. др. Јелена Војиновић 



ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НИШ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМ РАДА ЗАВОДА ЗА ХИТНУ 
МЕДИЦИНКУ ПОМОЋ 

ЗА 2011. ГОДИНУ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

План рада Завода за хитну медициску помоћ Ниш за 2011. годину полази од апсолутног 
приоритета у пружању здравствене заштите лицима којима је због природе оболења, стања или 
повреде, неопходно указивање, односно пружање хитне медицинске помоћи.  



Приликом израде Плана и програма рада ЗХМП за 2011. годину полазну основу чинили су 
параметри о остварењу плана из 2010. године. 

  
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА 

 
У 2011.планирана је набака следећих апарата: 
 

1. 3 комплета – апарата – за опремање санитетских  возила ............ око      3.700.000РСД 
2. нови ултразвук....................................................................................око          600.000РСД 
3. биохемијска лабораторија ................................................................ око          600.000РСД 

 
Осим прве ставке која ће бити реализована из средстава буџета Града Ниша (Управа за дечју, 

социјалну и примарну здравствену заштиту), набавка остале медицинске опреме биће реализована из  
донација. 
 
       ВОЗНИ ПАРК ЗАВОДА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ  
  
 У 2011. години нису планиране инвестиције у возни парк због врло ограничених 
расположивих средстава. 
 Финансијска средства којима будемо располагали,  биће усмерена на одржавање постојећег 
возног парка.  

 
 

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ОД СТРАНЕ БУЏЕТА ГРАДА 
 

Осим горе наведених инвестиција у оквиру плана за  техничку службу, медицинску опрему и 
информатички систем, ЗХМП очекује и следеће инвестиције од стране буџета Града у 2011. год.: 

 
- Отварање две нове подстанице: на територији Г.О. Панталеј у доњој Врежини и на 

територији Г.О. Палилула Расадник ; 
- Реновирање централне зграде – замена прозора и подова. 

 
 

КОЛ ЦЕНТАР 
 

 За оспособљавање кол-центра за редовно функционисање неопходно је било у 2010. години 
предвидети планом следеће: 

- 40 ГПС уређаја за уградњу у возила са пратећим софтвером.............(око  1.000.000РСД) 
- Обезбедити одговарајући софтвер за инплементацију у Кол центар (око  1.200.000РСД) 
- Обезбедити два Гетвеј уређаја за комуникацију са мобилним мрежама(око    120.000РСД)  
- Обезбедити адекватну дигиталну  телефонску централу Панасоник као резервну за пријем 

позива – кол-центар.......................................................................(око   120.000РСД) 
- Прикључити оптички кабал на Завод за ХМП и Кол центар,................(око   250.000РСД) 
- Обезбедити ВОИП централу за замену постојеће Сименс централе,....(око  500.000РСД) 
- Обезбедити сарадњу са телекомуникационим оператерима за разматрање могућности 

локације позива.  
- Израда софтвера за локацију позива.......................................................... (око 250.000РСД) 
- Пријемник за снимање радио везе................................................................(око 50.000РСД) 

 
Реализовано у 2010. у складу са финансијским могућностима: 
 
- 9 ГПС уређаја за уградњу у возила са пратећим софтвером 
- Обезбеђена одговарајућа радна верзија софтвера за инплементацију у Кол центар  
- Извршене припреме за прикључење оптичког  кабла на објекат ЗХМП Ниш 
- Обезбеђен прикључак и 15 апарата ВОИП централе 
- Израђена радна верзија софвера за локацију позива 
- Пријемник за снимање радио везе 



 
Све остале ставке нереализоване по количини и вредности у 2010.години, преносе се у 2011.и 

њихова реализација искључиво зависи од расположивих финсансијских средстава, јер ЗХМП 
располаже квалитетним људским ресурсима за имплементацију наведене опреме. 

 
Остало за реализацију у 2011. 
 
- 31 ГПС уређај за уградњу у возила са пратећим софтвером....................(око 800.000РСД) 
- Обезбедити одговарајући софтвер за инплементацију у Кол центар  (око  1.200.000РСД) 
- Обезбедити два Гетвеј уређаја за комуникацију са мобилним 

мрежама........................................................................................................ (око 120.000РСД)  
- Обезбедити адекватну дигиталну  телефонску централу Панасоник као резервну за пријем 

позива – (кол центар).......................................................................(око 120.000РСД) 
- Прикључити оптички кабал на ЗХМП и Кол центар,...............................(око 250.000РСД) 
- Наставити реализацију замене постојеће телефонске централе Simens Hicom са ВОИП 

централом,.....................................................................................................(око 500.000РСД) 
- Обезбедити сарадњу са телекомуникационим оператерима за разматрање могућности 

локације позива.  
- Израда софтвера за локацију позива.......................................................... (око 250.000РСД) 
 

 
ПЛАН ДОНАЦИЈА 

 
Од донација Завод за хитну медицинску помоћ Ниш, у 2011 год., очекује реализацију: 

- 31ГПС уређај за уградњу у возила са пратећим софтвером.................(окo    800.000РСД) 
- Стерилизациона опрема .........................................................................(окo   500.000РСД) 
- Ултразвучни инхалатори ........................................................................(око   250.000РСД) 
- Ултразвучна када за прање хирушке опреме ........................................(окo   100.000РСД) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСТВАРЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ЗА 2010. год. И ПЛАН ЗА 2011. 
 
 

РЕД 
БР. НАЗИВ УСЛУГЕ Извршење 2010 План за 2011 

1 Лекарски преглед на терену - укупно (1,1+1,2) 36566 36450 

1.1 Лекарски преглед на терену - деце 333 270 

1.2 Лекарски преглед на терену 36233 36180 



2 Сложене терапеутске процедуре/ мање 
хируршке интервенције - терен ЦПР 223 220 

3 Сложена гинеколошко-акушерска процедура 
ПОРОЂАЈ 4 5 

4 Први преглед деце ради лечења 29631 29475 

5 Први преглед одраслих ради лечења 80692 81940 

6 Глукоза у капиларној крви 3289 3240 

7 Елекрофизиолошко снимање везано за 
кардиоваскуларни систем - ЕКГ 11805 11715 

8 Узимање материјала за анализу и тестирње 4006 3870 

9 Инцизија/дренажа/испирање/одстрањивање 
течних продуката упалних процеса - опште 1031 1070 

10 Ексцизија/ одстрањивање ткива/деструкција/ 
чишћење ране 7621 7800 

11 Инструментација/ катетеризација - вађење 
страног тела из коже и поткожног ткива 1643 1785 

12 Намештање/ фиксација - имобилизација 1417 1435 

13 Медикација/локална 
ињекција/инфилтрација/апликација лека 78019 78355 

14 Завоји/ компресивни завој/ 
компресија/тампонада 13728 13690 

15 Сложене терапеутске процедуре/ мање 
хируршке интервенције - амбуланта ЦПР 7 8 

16 
Инцизија/ дренажа/ испирање/ одстрањивање 
течних продуката упалних процеса предела ува, 
носа и ждрела 

1 1 

17 
Медикација/локална ињекција/ инфолтрација/ 
апликација лека које се односи на предео ува, 
носа и ждрела 

4 4 

18 Инструментација која се односи на предео ока и 
припојака ока 3 3 



19 
Општи неуролошки преглед - испитивање стања 
свести, мишићних рефлекса, површинског и 
дубоког сензибилитета и менингеалних знакова 

6141 6240 

20 Интернистички преглед  8434 8470 

21 Преглед дојке  16 15 

22 Ултразвучни преглед - регија сива скала - УЗ 
горњег абдомена и уротракта 400 400 

23 Крвна слика  4006 3870 

24 Завој/ компресивни завој предео ува и носа  1 1 

25 Поступци стимулације на вагусу - Валсалвин  17 20 

26 Тест функције чула равнотеже - Ромбергов тест  221 220 

  УКУПНО 325492 326752 

УСЛУГЕ САНИТЕТСКОГ ПРЕВОЗА  

РЕД 
БР. НАЗИВ УСЛУГЕ Извршење 2010 План за 2011 

1 
Организовани санитетски превоз једног или 
више болесника (без медицинске пратње) 
(3а,4а,5а) 

688197 678600 

2 Санитетски превоз са медицинском пратњом  
(1а+2а) 358161 355000 

 
 
 
 

ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА САНИТЕТСКОГ ТРАНСПОРТА ЗА 2010. год. И ПЛАН ЗА 2011. 
 
 
Планом за 2011. годину предвидели смо  обим услуга који би задовољио потребе 

пацијената на широј територији града Ниша са тенденцијом на побољшању квалитета и 
брзине изласка екипе на терен и амбулантним интервенцијама. 

Сагледавање наших стоматолошких екипа које излазе на терен остао је на 
прошлогодишњем нивоу, с тим да та услуга се и даље не признаје од РЗЗО.  

 
 

Ред.бр Назив услуге Извршење 2010 План за 2011 



1 
1000249 санитетски превоз по изласку 
на подручје градског и сеоског насеља 
са медицинском екипом - БРОЈ УСЛУГА  

36566 36450 

1.A КИЛОМЕТРАЖА 321305 320000 

2 
1000249 санитетски превоз ван 
подручја насеља (са медицинском 
екипом) - БРОЈ УСЛУГА 

74 75 

2.A КИЛОМЕТРАЖА 36756 35000 

3 
1000231 санитетски превоз једног или 
више ван Ниша (без медицинске екипе) 
-БРОЈ УСЛУГА 

479 465 

3.A КИЛОМЕТРАЖА 238143 232000 

4 

1000231 организован санитетски 
превоз једног или више болесника на 
подручју градског или сеоског насеља 
(без екипе) - БРОЈ УСЛУГА 

11905 11660 

4.A КИЛОМЕТРАЖА 187090 184600 

5 1000231 превоз болесника на дијализу  
- БРОЈ УСЛУГА 21271 20860 

5.A КИЛОМЕТРАЖА 262939 262000 

6 УКУПНО БРОЈ УСЛУГА 70,295 69510 

6.A УКУПНА КИЛОМЕТРАЖА 1,046,233 1033600 

 
ОСТВАРЕЊЕ СТОМАТОЛОШКИХ УСЛУГА ЗА 2010. год. И ПЛАН ЗА 2011. 

 

РЕД БР. НАЗИВ УСЛУГЕ Извршење 2010 План за 2011 

1 СТОМАТОЛОШКИI ПРЕГЛЕДИ  7884 8310 

2 Стоматолошки преглед деце 694 480 

3 Стоматолошки преглед трудница 87 75 

4 Специјалистички прегледи 7751 7650 

5 Уклањање наслага 3 5 

6 Локална апликација лека 7 6 

7 Терапија каријеса 48 45 



8 Испуни 69 65 

9 Фрактуре зуба 2 6 

10 Каутеризација  3 3 

11 Вађење зуба 3016 3040 

12 Уклањање циста 12 12 

13 Инфлитрациона анестезија 2938 2945 

14 Ургентне услуге 

18324 18600 
  

2400174, 323, 554, 638, 646, 653, 661, 737, 
745, 752, 760, 778, 968, 2401016, 1057, 
1180, 1198, 1263, 1271, 1289, 1297, 1305 

Редни 
број АКТИВНОСТИ Извршење   I-XII 

2010 План за 2011 

А НА МЕСТУ ПОВРЕЂИВАЊА И 
РАЗБОЉЕВАЊА     

1 Број пацијената 36566 36450 

2 Интервенције стандардних екипа     

3 Интервенције специјализованих лекарских 
екипа 36566 36450 

Б У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ     

1 Број пацијената 118757 119885 

2 Лекарски прегледи 118757 119885 

В САНИТЕТСКИ ПРЕВОЗ      

1 Број пацијената на дијализи 145 128 

1a 
Број пацијената транспортованих на 
дијализу   (број реализованих вожњи - 
превезених пацијената 

21271 20860 



2 Број пацијената-остало 49024 48650 

3 Број екипа хитне помоћи 42 42 

4 Број пређених километара  1046233 1033600 

 
 

АКРЕДИТАЦИЈА И РЕГИСТРАЦИЈА  
СМЕ - ЦЕНТРА ЗАВОДА ЗА ХМП – НИШ 

 
Обзиром да је потписан анекс уговора са Медицинским факултетом где је унапређена међусобна 

сарадња ове две установе и Завода, постоји научно – наставна база Медицинског 
факултета,покренуће се правна основа статутарног усвајања стручно-методолошко-едукативног 
центра Завода за хитну медициснку помоћ по препорукама Министарства здравља. Завод планира да 
правно уз помоћ Скупштине града покрене промену важећег Статута како би стручно-методолошки 
едукативни центар био и правно регулисан кроз сам текст садашњег Статута. 

 
ПЛАН ЕДУКАЦИЈЕ И УЛАГАЊЕ У ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ 

 
Сходно наведеном,  Завод за хитну медицинску помоћ Ниш перманентно спроводи едукацију 

својих кадрова. Ова пракса ће у будућем периоду бити интензивирана. Стручни савет Завода је донео 
годишњи план едукације кадрова како здравствених радника тако и здравствених сарадника. 

На основу донетог Плана едукације за 2011. годину сваког радног дана на јутарњим 
састанцима колегијум лекара разматра карактеристичне позиве из претходне смене и доноси 
одговарајуће закључке. Наведено, уједно представља и интерну контролу резултата рада од стране 
самих лекара.  

Свакодневно, у оквиру смене сви запослени из те смене имаће као своју радну обавезу да у 
трајању од 45 минута и не реметећи редован процес рада усвоје и обнове знања и вештине из облсти 
ургентне медицине. На тај начин се знатно подиже степен увежбаности екипе за теренски рад што је 
и основни задатак и циљ у раду Завода. Доступна је стручна помоћ предавача и демонстратора 
Стручно-методолошког центра.  

 Израђен је детаљни план стручног усавршавања за сваког запосленог појединачно. 
 
              НАСТАВАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА УВОЂЕЊА НОВОГ 
НФОРМАЦИОНОГ И КОМУНИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ПОЗИВНОГ ЦЕНТРА  
 

Наставак пројекта дизајнирања и имплементације савременог ИЦТ система Завода за Хитну 
Медицинску Помоћ Ниш треба да укључи све варијабле у оквиру процеса пружања ургентне 
медицинске помоћи, од активације система Хитне Помоћи до одвожења пацијента у релевантну 
здравствену институцију или пружања хитне медицинске помоћи на терену или у амбуланти Завода.  

Циљеви пројекта 
Стратешки циљеви:  
•  Унапређење пословних процеса Завода за Хитну Медицинску Помоћ Ниш  
•  Креирање модерне службе Хитне Помоћи по ЕУ стандардима  
•  Свођење времена одзива на минимум и диспечинг теренских екипа на лице места у најкраћем 
могућем времену  
•  Подизање нивоа задовољства пацијената услугама пруженим од стране Завода за Хитну 
Медицинску Помоћ Ниш  
•  Подизање нивоа мотивације запослених Завода за Хитну Медицинску Помоћ Ниш  
Директни циљеви:  
•  Смањење одзивног времена Позивног Центра (Кол Центра)  
•  Смањење времена потребног за доношење одлука од стране оператера  
•  Смањење времена дистрибуције информација ка диспечеру  



•  Смањење времена потребног за доношење одлука од стране диспечера  
•  Смањење времена потребног за диспечинг теренских екипа  
•  Смањење времена потребног за дистрибуцију информација теренској екипи  
•  Аутоматско прикупљање података и систематизација  
•  Интеграција свих подсистема и њихових активности у поуздан и скалабилан ИЦТ систем  

 
 

ПЛАН РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ И ШТЕДЊЕ 
 
 Завод за хитну медицинску помоћ Ниш је израдио План рационализације и штедње како би се 
планирани трошкови у свим сегметима смањили не реметећи редован процес рада Завода. 

 
РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ОПРЕМЕ 

 
 По питању рационализације опреме структура, вредност и динамика улагања у основна 
средства и опрему пројектује се на основу потреба и анализе постојеће дотрајале опреме, кроз степен 
амортизације као показатеља истрошености постојеће опреме.  

 
РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА 

 
 У свом раду Завод користи рачунаре снебдевене одговарајућим пакетима и софтверима. 
Информациони систем од укупно 60 рачунара се користи за послове обраде свих података у раду 
Завода (пријем позива, диспечер, статистика, књиговодство, итд.). 
 Рационализација информационог система у 2011. години планирана је кроз добру 
организацију и пословање уз оптимално коришћење расположивих ресурса, што неминовно доводи 
до уштеде тј. смањења прекомерне потрошње енергената, санитетског, медицинског, техничког и 
осталог потрошног материјала, смањење потрошње електричне енергије и трошква текућег и 
инвестиционог одржавања.  
  

 
РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НАБАВКЕ  АМПУЛИРАНИХ ЛЕКОВА 

 
 Контрола о утрошеним количинама ампулираних лекова као и до сада спроводиће се увидом 
у требовање истих контролом издавања из магацина, контролом налога за давање ињекција из којих 
се виде количине утрошених ампулираних лекова. Овлашћена лица достављају извештаје  на основу 
којих је могуће извршити контролу требованих и утрошених количина.  
  

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НАБАВКЕ МЕДИЦИНСКОГ И ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА 
 
 У складу са важећим прописима из области јавних набавки прикупљаће се понуде најмање од 
три добављача, након анализе извршити избор најповољније и то уважавајући следеће параметре: 

- Најповољнија цена, 
- Најбољи квалитет, 
- Најповољнији рок испоруке, 
- Најпвољнији начин плаћања. 
Приликом потписивња уговора са најповољнијим понуђачем наведени параметри се поштују. У 
случају неопходне потребе за набавком појединих медицинских потрошних артикала поступа се 
хитно. 

 
РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ПРОПИСИВАЊА ЛЕКОВА НА РЕЦЕПТ 

 
 На основу најновније Одлуке Министарства здравља и РЗЗО Филија Ниш лекарима Завода за 
хитну медицинску помоћ Ниш је одузето право да прописују лекове на рецепт и дају упуте за 
контролне прегледе.  
 
РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НАБАВКЕ, КОНТРОЛЕ И ТРОШЕЊА СРЕДСТАВА У 
СТОМАТОЛОШКОЈ СЛУЖБИ ЗАВОДА 



 
 Набавка стоматолошког материјала се врши из сопствених средстава и требује путем 
процедуре предвиђене законом.  
 Рационализација у овом сегменту се огледа у: 
- Добром избору добављача (цена, квалитет, паковање), 
- Доброј дистрибуцији материјала по извршиоцу, 
- Праћење извршених услуга и утрошеног материјала месечно, 
- Рационализација  у евиденцији статистичких извештаја,  

 
РАЦОНАЛИЗАЦИЈА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ – КОНТРОЛА НАПЛАТЕ 

 
 Наплата партиципације, врши се у складу са Законом о здравственом осигурању од 
02.12.2005. године (члан 48. до 51. – партиципације).  
 По свим питањима у вези партиципације поступаће се у складу са важећим прописима. 
 

 
 
 
 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ОРГАНИЗОВАЊА И ЕВИДЕНЦИЈЕ НАБАВКЕ 
 
 За 2010 години битно је смањен број артикала (лекови и санитетски материјал) за које је 
урађена процена да не представљају неопходну терапију за збрињавање пацијената од стране 
Завода.  
 Посебно се водило рачуна о следећем: снабдевање вршити у складу са јавним набавкама, 
набавку вршити од понуђача који су доставили најповољнију понуду, снабдевање вршити 
рацонално и правовремено у складу са потребама Завода, залихе у магацину формирати на 
оптималном нивоу, не вршити прекомерне залихе, за одређену врсту набавке закључити уговор са 
изабраним понуђачем којег изабере Републички Завод за здравствено осигурање.  
 Контрола рационализаицје набавке вршиће се преко одговарајућих стручних служби, од 
овлашћених лица. 

 
РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НАБАВКЕ И ТРОШЕЊА ЕНЕРГЕНАТА 

 
 Набавке енергената вршиће се прикупљањем релевантних података о тржишту и на основу 
прикупљених понуда у складу са јавним набавкама. Осим тога, рационализација ће се постићи 
детаљним прегледом грејних капацитета, благовременом одржавању и ремонту у месецима када 
су најмање оптерећени. Спровођењем реконструкције на грејним и електроинсталацијама 
постиже се уштеда у погледу потрошње електричне енергије, чиме неће бити потребе за 
загревање просторија у зимском периоду. С обзиром на чињеницу да је уведена мерна група, 
омогућена је једнобразна цена струје у току целе године.  
 Континуирано у току године подносиће се извештај о потрошњи енергената.  
 
 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА КОРИШЋЕЊА ВОЗИЛА И УТРОШКА ГОРИВА 
 
 Имајући у виду основну делатност, Завод је приступио изналажењу могућности ради 
спречавања прекомерне и неконтролисане потрошње горива недоводећи ни у ком тренутку 
обављање своје основне делатности. Сходно наведеном, планиране су оптималне количине 
горива у складу са обимом посла теренских служби, како би се постигла рационализација у 
коришћењу санитетских возила у утрошка горива.  
 Извршена је процена просечне потрошње горива у градском и приградском саобраћају и то по 
маркама аутомобила, врстама горива на 100 километара уз толеранцију од 20% у зимском 
периоду и сагледана могућност смањења потрошње код старих возила.  
 Наведеним мерама у датим условима и не реметећи редован процес рада спроводиће се 
рационализација коришћења возила, а самим тим и утрошка горива. 
 



 
РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА СЕРВИСИРАЊА ОПРЕМЕ, ТЕКУЋЕГ И  ИНВЕСТИЦИОНОГ 

ОДРЖАВАЊА 
 
 Због основне делатности коју Завод обавља неминовно је максимално коришћење медицинске 
и остале опреме у физичком смислу, чиме опрема губи функционална својства и због 
истрошености постаје физички неупотребљива. Неминовно долази и до застарелости опреме. 
Наведено је могуће ублажити предузимањем мера редовног сервисирања и текућег и 
инвестиционог одржавања за њихово рационално коришћење у амортизационом веку.  
 У овом сегметну рационализације, могуће је вршити стално регулисање режима рада, 
правилно руковање и коришћење, подмазивање, заштита и сл. Таквим приступом се чувају радне 
карактеристике, продужава употребљивост опреме, а самим тим и смањују трошкови.  
 Ради смањења трошкова, сервис и поправку на медицинској опреми и другим средствима, у 
највећем броју обављају запослени из техничке службе Завода те сходно томе не треба 
ангажовати сервисере. Дотрајале делове, који су још увек у функцији употребићемо за 
привремену замену до набавке нових делова.  

 
САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

 
 Почев од 19.12.2006. године, а у складу са Законом о здравственој заштити град Ниш је 
преузео оснивачка права над установама примарне здравствене заштите. Сходно наведеном 
ингеренције у области примарне здравствене заштите па самим тим и Завода за хитну медицинску 
помоћ Ниш пренете су на локалну самоуправу. То је условило да је овај Завод у знатној мери зависан 
у свом раду и одлучивању од органа локалне самоуправе, пре свега у смислу добијања разних дозвола 
и сагласности.  
 Локална самоуправа је најупућенија у проблеме и потребе грађана са своје територије па 
самим тим и са здравственом проблематиком својих грађана. Сходно томе локална самоуправа ће 
кроз смањење бирократизације приликом одлучивања давања дозвола, сагласности омогућити 
самосталност и независност у раду као први корак успешног спровођења промена у остварењу визије 
развоја Завода.  
 Такође, уз сарадњу са локалном самоуправом доћи ће до бржег сагледавања финасијских 
проблема Завода ради набавке неопходних санитетских возила, опреме и слично, како би ургентна 
здравствена заштита била пружена грађанима у што краћем временском периоду.  

 
МОГУЋНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА 

 
 За успешно остварење Плана неопходно је успоставити адекватне механизме координације, 
праћења, контроле у остварењу планираних активности, а све у складу од сваке области појединачно 
и фази у којој се реализација налази.  
 Један од механизама је интерна и екстерна контрола пре свега од стране самих извршилаца, а 
онда ће се извршити оцена реализованог у одговарајућим телима. 
 Планови су подложни промени и ревизији. Годишњи планови ће се доносити у складу са 
дугорочнијим плановима активности и акција које ће се предузимати на месечном нивоу. 
 Још једном напомињемо да је сарадња локалне самоуправе у стварању могућности за 
реализацију плана од непроцењивог значаја.  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
 Основна улога Завода за хитну медицинску помоћ Ниш је унапређење квалитета пружања 
хитне медицинске помоћи код свих ургентних стања на лицу места и у току транспорта у времену од 
00 до 24 часа свакодневно, као и санитетски превоз оболелих лица у друге одговарајуће здравствене 
установе као и превоз пацијената на дијализу.  
 Визија Завода је да постане водећа установа у пружању ургентне медицинске помоћи у 
региону, са што квалитетнијом организацијом,  са савременим возним парком (санитетским 
возилима) и савременом медицинском опремом што ће омогућити пружање хитне медицинске 
помоћи уз минималан проток времена од момента позива за указивање помоћи до момента указивања 
исте.  



У складу са мисијом, визијом и стратешким циљевима наведено је могуће постићи уз: 
- улагање у људске ресурсе 
- улагање у опрему 
- унапређење услуга (квалитативно и квантитативно)  
- организационе промене 
- сарадња са локалном самоуправом. 

 У циљу успешности реализације наведених области неопходно је успостављање адекватних 
механизама координације, праћења и надзора у имплементацији планираних активности у зависности 
од области, уз контролу од стране самих извршилаца.  
Улога локалне самоуправе је од несумњивог значаја те је сарадња са њом перманентна. 
 

 
 

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ЗА 2011. ГОДИНУ 
 
 
 

1. Проширење подстаница Завода 
2. Наставак реализације пројекта КОЛ ЦЕНТРА  
3. Набавка нових санитетских возила 
4. Набавка нове медицинске опреме 
5. Реорганизација и повећање људских ресурса у ЗХМП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    
            ДИРЕКТОР ЗХМП НИШ 
 
        _____________________ 
            Др Горан Стојиљковић, 
               специјалиста ортопедије 

 
 

 



 
 
На основу члана  26. став 1. тачка 5. Управни одбор Завода на седници 
одржаној дана 22.02.2011. године донео је следећу: 
 
 
 

О Д Л У К У 
 

Усваја се финансијски План   Завода за ХМП Ниш  за 2011. годину 
 
 
 
 

Одлука ступа на снагу даном доношења 
 
 

 
        ПРЕДСЕДНИК  
            УПРАВНОГ ОДБОРА 
        Проф. др Јелена Војиновић 



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
ЗА 2011. ГОДИНУ  

 
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

 
 

 
Конто  

 
        П  Р  И  Х  О  Д  И 

 
Укупно  

 
Из средстава  

РЗЗО 

 
Из 

сопствених 
средстава 

 
Из буџета 
Града 

 
781100 Накнада за зараду – примарна 

з.з. 
298.669.000 298.669.000

781100 Накнада за зараду – стоматол. 
з.з. 

20.300.000 20.300.000

781100 Накнада за превоз радника 7.581.000 7.581.000
781100 Накнада за лекови  8.370.000 8.370.000
781100 Накнада за санитетски 

материјал 
3.646.000 3.646.000

781100 Накнада за остале трошкове 55.304.000 55.304.000
742100 Приходи од здрав. услуга 

ноосиг. лица 
7.000.000 7.000.000

742100 Приходи од коришћења 
непокретности 

1.000.000 1.000.000

742100 Приходи од наставног центра 1.000.000 1.000.000
745100 Остали приходи 3.300.000 3.300.000
812100 Примања од продаје 

покретних ствари 
500.000 500.000

823100 Приходи ресторана 3.400.000 3.400.000
741261 Дивиденда  400.000 400.000
733100 Трансфери других нивоа 

власти 
3.700.000 3.700.000

                                              УКУПНО:        414.170.000      393.870.000        16.600.000         
3.700.000 
 

ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ И ИЗДАЦИ 
 

 
Конто  

 
     Врста трошка (расхода) 

 
Укупно  

 
Из 

средстава 
РЗЗО 

 
Из 

сопствених 
средстава 

 
Из буџета 
Града 

411100 
412000 

Трошкови зарада – примарна 
з.з. 

299.969.000 298.669.000 1.300.000

411100 
412100 

Трошкови зарада – 
стоматолошка з.з. 

20.300.000 20.300.000

413100 
415100 

Трошкови превоза радника  7.581.000 7.581.000

426750 Трошкови за лекове 8.370.000 8.370.000
426790 Трошкови санитетског 

материјала 
3.846.000 3.646.000 200.000

 ЕНЕРГЕНТИ 25.301.000 25.300.000 1.000
421200 Трошкови електричне енергије 2.300.000 2.300.000



421200 Трошкови лож уља 5.001.000 5.000.000 1.000
426400 Трошкови горива (бенз. дизел) 18.000.000 18.000.000

 
Конто  

 
      Врста трошка (расхода) 

 
Укупно  

 
Из 

средстава 
РЗЗО 

 
Из 

сопствених 
средстава 

 
Из буџета 
Града 

 ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ 12.550.000 11.270.000 1.280.000
426000 Трошкови резервних делова за 

возила 
5.000.000 5.000.000

426000 Трошкови канцеларијског 
материјала 

1.100.000 1.000.000 100.000

426000 Трошкови радне униформе 2.400.000 1.400.000 1.000.000
426000 Трошкови хигијенског 

материјала 
2.430.000 2.400.000 30.000

426000 Трошкови материјала за 
образовање 

130.000 70.000 60.000

426000 Трошкови ситног инвентара 590.000 500.000 90.000
421300 Трошкови комуналних услуга 900.000 900.000

 ОСТАЛИ ТРОШКОВИ И 
ИЗДАЦИ 

36.253.000 18.734.000 13.819.000 3.700.000

414311 Отпремнине за одлазак у 
пензију 

2.000.000 2.000.000

413112 Вода из апарата 250.000 250.000
413100 Поклони за децу запослених 250.000 250.000
414200 Расходи за образовање деце 60.000 60.000
414300 Помоћ у случају смрти 

запосленог 
200.000 200.000

414411 Помоћ у медицинском лечењу 150.000 150.000
421100 Трошкови платног промета 1.190.000 1.100.000 90.000
421400 Телефон, пошта, интернет 1.005.000 1.000.000 5.000
421500 Осигурање имовине и 

запослених 
3.110.000 3.110.000

421619 Телехаузинг – закуп. 
репетитора 

450.000 450.000

421600 Закуп простора подстаница 10.000 10.000
421900 Остали трошкови 2.000 2.000
422100 Трошкови службених 

путовања у зем. 
550.000 500.000 50.000

422200 Трошкови службених 
путовања у иност. 

60.000 60.000

422300 Трошкови службених пут.  
ред. рад. 

700.000 700.000

423200 Израда и одржавање софтвера 200.000 200.000
423300 Услуге образовања запослених 650.000 600.000 50.000
423400 Стручни часописи, новине, 

огласи 
400.000 200.000 200.000

423500 Правно заступање 600.000 600.000
423500 Накнаде Управни и Надзорни 

одбор 
400.000 400.000

423700 Репрезентација  375.000 375.000
423700 Угоститељске услуге 125.000 125.000



423900 Остале опште услуге 80.000 70.000 10.000
424631 Геодетске услуге 2.000 2.000
424900 Здрав. Зашт. – ред.прегл. радн. 800.000 800.000

 
Конто  

 
  Врста трошка (расхода) 

 
Укупно  

 
Из 

средстава 
РЗЗО 

 
Из 

сопствених 
средстава 

 
Из буџета 
Града 

424900 Сервис ПП апарата 30.000 30.000
482100 Регистрација возила и порези 204.000 200.000 4.000
482200 Републичке адм. таксе и 

судске 
430.000 400.000 30.000

444212 Камате по пресуди 1.590.000 1.500.000 90.000
425100 Поправке (објеката) 6.470.000 1.500.000 4.970.000
425200 Поправке (опреме) 4.660.000 3.000.000 1.660.000
512200 Опрема – канцелариј., 

рачунари, телеф.. 
1.350.000 1.350.000

512500 Опрема – медицинска  400.000 100.000 300.000
512500 Мед. опема за санит. возила 3.700.000 3.700.000
512600 Опрема – наставни центар 400.000 400.000
823100 Трошкови намерница у 

ресторану 
3.400.000 3.400.000

                                                   УКУПНО:    414.170.000     393.870.000          16.600.000       
3.700.000 
 
                            
                                                                                           
                                                                   



 
 
На основу члана 26. став 1. тачка 11. Статута Завода за хитну медицинску помоћ Ниш и 
члана 27. став 1. Закона о јавним набавкама, Упранвни одбор Завода за хитну медицинску 
помоћ Ниш на седници одржаној дана 22.02.2011. године донео је следећу: 
 
 
 
 
 
 

О Д Л У К У 
О ПЛАНУ НАБАВКИ ЗА 2011. ГОДИНУ 

 
 
 
 

1. Усваја се План набавки Завода за хитну медицинску помоћ Ниш за 2011. годину, чија 
оквирна вредност износи 60.836.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а. 

 
2. План набавки је урађен по моделу Управе за јавне набавке.    
 
3. Срества за јавне набавке су обезбеђена из срестава РЗЗО, сопствених прихода и 

Буџета Града Ниша - Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту, 
намењену за набавку медицинске опреме за санитетска возила. 

 
 
 

Одлука ступа даном доношења. 
 
 

 
 
 
               ПРЕДСЕДНИК  
       УПРАВНОГ ОДБОРА ЗХМП НИШ 
 
 
         _____________________________ 
              проф. др Јелена Војиновић 
 
 
 



 
 
 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗАВОДА ЗА  ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НИШ 
ЗА 2011. ГОДИНУ 

 
 
         

 
 

Број и назив конта 

Јавне набавке 
(без ПДВ-а) из 
средстава 

РЗЗО 

Јавне набавке 
(без ПДВ-а) 

из сопствених 
средстава 

Јавне 
набавке (без 
ПДВ-а)из 
средстава 

буџета Града 

УКУПНО 
ТЕНДЕР 

(изнад 
3.175.000 без 

ПДВ-а) 

УКУПНА 
ЈАВНА 

НАБАВКА 
МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ 
ЕНЕРГЕНТИ 
4264 Бензин 
4264 дизел 
4212 Лож уље 

19.500.000. 
  6.000.000. 
  9.500.000. 
  4.000.000. 

 19.500.000. 
  6.000.000. 
  9.500.000. 
  4.000.000. 

 

4267  
ЛЕКОВИ 

 
 7.750.000. 

 

  
  7.750.000. 

 

4260  
РЕЗЕРВ. 
ДЕЛОВИ ЗА  
ВОЗИЛА 

 
 4.000.000. 

  
  4.000.000. 

 

4267  
САНИТЕТСКИ 
МАТЕРИЈАЛ 

 
 3.175.000. 

    
3.175.000. 

4260  
КАНЦЕЛАРИЈ. 
МАТЕРИЈАЛ 

  
   900.000. 

   
900.000. 

4260  
ХИГИЈЕНКСИ 
МАТЕРИЈАЛ 

 
 2.050.000. 

    
2.050.000. 

4252  
РЕЗЕРВНИ 
ДЕЛОВИ ЗА 
МЕДИЦИНСКУ 
ОПРЕМУ 

 
 

    500.000. 

  
 
  

 
 

500.000. 

8231  
НАМИРНИЦЕ ЗА 
ПОТРЕБЕ КУХИЊЕ 

  
3.175.000.

  
3.175.000. 

 
РАЧУНАРСКА И 
ДРУГА ОПРЕМА 

  
1.000.000.

  
1.000.000. 

4261  
ЛИЧНА ЗАШТИТНА 
ОПРЕМА – ОДЕЋА 
И УНИФОРМЕ 

 
2.030.000. 

   
2.030.000. 

4252 
СЕРВИСИРАЊЕ 
ВОЗИЛА 

 
1.750.000. 

   
1.750.000. 

4252 
СЕРВИСИРАЊЕ 
ОПРЕМЕ СА 
РЕЗЕРВНИМ 
ДЕЛОВИМА 

 
1.300.000. 

   
1.300.000. 

4249 
ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА ПО 
УГОВОРУ 

 
800.000. 

   
800.000. 



 
 
 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 
 
ТЕНДЕРИ......................................................................................... 31.250.000. (без ПДВ-
а) 
 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ…......................................22.990.000. (без 
ПДВ-а) 
 
УКУПНО:                                      54.240.000. (без ПДВ-
а) 
 
 
Из средстава РЗЗО 
...........................................................................................43.755.000. 
 
Из сопствених средстава................................................................................  
7.350.000. 
 
Из буџета Града Ниша (Управа за дечју,социјалну и примарну 
                                           здравствену 
заштиту)..............................................3.135.000. 
 
УКУПНО:                                                                                                              
54.240.000. 
 
 
 
НАБАВКЕ ЗА КОЈЕ СЕ ПОКРЕЋЕ ПОСТУПАК ЈАВНИХ НАБАВКИ:                
54.240.000. 
 
НАБАВКЕ ЗА КОЈЕ НИСМО У ОБАВЕЗИ ДА ПОКРЕЋЕМО ПОСТУПАК Ј.Н.     
6.596.000. 
 

 
 

Број и назив конта 

Јавне набавке 
(без ПДВ-а) из 
средстава 

РЗЗО 

Јавне набавке 
(без ПДВ-а) 

из сопствених 
средстава 

 УКУПНО 
ТЕНДЕР 

(изнад 
3.175.000 без 

ПДВ-а) 

УКУПНА 
ЈАВНА 

НАБАВКА 
МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ 
4251  
РАДОВИ-
АДАПТАЦИЈЕ 
1. доња гаража 
2. обнављање   
столарије 

 
3.175.000.

 
 

 
3.175.000. 

Медицинска 
опрема за 
санитетска 
возила 

 
3.135.000.

  
3.135.000. 

УКУПНО 43.755.000. 7.350.000. 3.135.000. 31.250.000. 22.990.000. 
 



УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ ЗХМП НИШ у 2011. години                 
60.836.000. 



 
 
 

НАБАВКЕ ЗА КОЈЕ ПО ЗАКОНУ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НИСМО У ОБАВЕЗИ 
ДА СПРОВЕДЕМО ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 26. став2.) 

 
 
 
 

  
 

Број конта и назив 
 

 
Вредност набавке 

(без ПДВ-а) из  
средстава  
РЗЗО 

 

 
Вредност набавке 

(без ПДВ-а) из 
сопствених 
средстава 

 
УКУПНА 

вредност набавке 
(без ПДВ-а) 

НАБАВКА  
ДОБАРА 

810.000. 856.000. 1.666.000.

4267 
Медицински кисеоник 130.000. 130.000.
4252 
Одржавање опреме за 
саобраћај 

100.000. 100.000.

4252 
Потрошни електро 
материјал за возила 

80.000. 80.000.

4269 
Ситни алат 200.000. 200.000.
4269 
Редуцир вентила за 
боце за кисеоник 

50.000. 50.000.

4269132 
Медицински инвентар 
- ситан 

150.000. 150.000.

4269 
Зубарски инвентар - 
ситан 

50.000. 50.000.

4269 
Канцеларијски 
инвентар - ситан 

50.000. 50.000.

4267 
Стоматолошки 
потрошни материјал 

120.000. 120.000.

5122 
Инвентар за службене 
просторије 

100.000. 100.000.

5125 
Набавка медицинске 
опреме 

318.000. 318.000.

5126 
Опрема за образовање  

318.000. 318.000.

 
 

 
Вредност набавке 

 
Вредност набавке 

 
УКУПНА 



Број конта и назив 
 

(без ПДВ-а) из  
средстава  
РЗЗО 

 

(без ПДВ-а) из 
сопствених 
средстава 

вредност набавке 
(без ПДВ-а) 

НАБАВКА УСЛУГА 250.000. 300.000. 550.000.
4252 
Вулканизерске услуге 40.000. 40.000.
4252 
Машинска обрада 
мотора 

100.000. 100.000.

4252 
Реглажа трапа 40.000. 40.000.
4252 
Сервисирање клима 
уређаја у санит. 
колима 

70.000. 70.000.

4237 
Угоститељске услуге 300.000. 300.000.
НАБАВКА  
РАДОВА 1.270.000. 1.270.000.
4251 
Молерски радови 150.000. 150.000.
4251 
Зидарски радови 200.000. 200.000.
4251 
Остале поправке и 
одржавање осталих 
објеката 

300.000. 300.000.

4251 
Столарски радови 100.000.                        100.000.
4251 
Водовод и 
канализација 

100.000.   100.000.

4251 
Електро инсталација 200.000. 200.000.
4251 
Централно грејање 220.000. 220.000.
УКУПНО 2.330.000. 1.156.000. 3.486.000.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАБАВКЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА СПРОВЕЛО  
ЦЕНТАЛНУ ЈАВНУ НАБАВКУ 



 
 
 

Број конта и назив 
 

 
Вредност набавке 

(без ПДВ-а) из  
средстава  
РЗЗО 

 

 
Вредност набавке 

(без ПДВ-а) из 
сопствених 
средстава 

 
УКУПНА 

вредност набавке 
(без ПДВ-а) 

 
 

4215 
Осигурање  возила 1.500.000. 1.500.000.

4215 
Осигурање остале 
дугорочне имовине 

500.000. 500.000.

4215 
Осигурање запослених 
у случају несреће 

200.000. 200.000.

4215 
Осигурање од 
одговорности према 
трећим лицима 

300.000. 300.000.

4215 
Осигурање опреме 610.000. 610.000.

УКУПНО УСЛУГЕ 
ОСИГУРАЊА 3.110.000. 3.110.000.

 
 
 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НАБАВКИ ЗА КОЈЕ НИСМО У ОБАВЕЗИ ДА 
ПОКРЕЋЕМО ПОСТУПАК ЈАВНИХ НАБАВКИ 

 
 
 

Из средстава РЗЗО .............  2.330.000. (чл. 26. став 2 Закон о јавним набавкама) 
Из сопствених средстава...  1.156.000. (чл. 26. став 2 Закон о јавним набавкама) 
Из средстава РЗЗО .............  3.110.000. (Министарство здравља спроводи ј.н.) 
 
УКУПНО:         6.596.000. (вредност набавки без ПДВ-а) 



 


