
 
 
 
 
 
 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 План рада Завода за 
здравствену заштиту радника „Ниш“ за 2011. годину. 
 

II Предлог решења о давању сагласности на План рада Завода за здравствену 
заштиту радника „Ниш“ за 2011. годину 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 Мр сци мед др Љубодраг Радевић, интерниста – магистар 
кардиологије, директор Завода за здравствену заштиту радника „Ниш“. 
 
Број: 346-9/2011-03 
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 План рада Завода за здравствену заштиту 
радника „Ниш“ за 2011. годину, усвојен од стране Управног одбора Установе, 
Одлуком број 1005 од 04.03.2011.године. 
 
 
 II Решење доставити: Заводу за здравствену заштиту радника „Ниш“, 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 здравствену заштиту радника „Ниш“ на седници 
одржаној дана 11. 03. 2011. године Одлуком бр. 1186 усвојио је Извештај о 
раду, пословању и завршном рачуну за 2010. годину,  и доставио Управи за 
дечију, социјалну и 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 се пословање Завода одвијало према Програму за 
изградњу, одржавање и набавку опреме здравствених установа за 2010. годину, 
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 чл. 27 Статута Завода за здравствену заштиту радника „ Ниш“ у Нишу и  на 
основу одржане седнице Управног одбора  дана 04.03.2011. године донета је следећа 
 
 
 

О   Д   Л   У   К   А 
 
 
 
 
УСВАЈА СЕ  План рада ЗЗЗЗ радника „Ниш“ у Нишу за 2011.годину.  
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 
 

 
На седници  Управног одбора одржаној дана 04.03.2010. године, на предлог Директора 
Завода за здравствену заштиту радника „Ниш“ у Нишу усвојен је План рада  Завода за 
здравствену заштиту радника „Ниш“ у Нишу за 2011.годину који је у прилогу ове одлуке. 
 
 
 

          ПРЕДСЕДНИК 
УПРАВНОГ ОДБОРА  

 
_______________________________ 

Горан Здравковић, 
 дипл. деф.тифлолог-оптометриста 

 



ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА НИШ У НИШУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПЛАН РАДА ЗА 2011. ГОДИНУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ниш, фебруар 2011.године 
 



I. Уводни део 
 

План рада Завода за здравствену заштиту радника Ниш (у даљем тексту ЗЗЗЗ 
радника Ниш), за 2011. годину je рађен са циљем да се планираним активностима 
постигне задовољење потреба осигураника за здравственом заштитом на што 
ефикаснији, рационалнији и квалитетнији начин, ради унапређења здравља 
становништва, спречавања болести, раног откривања фактора ризика и 
правовременог лечења. 

 
Основ за приступ изради планова здравствених услуга за 2011. годину су:  

 
- Закон о здравственој заштити Републике Србије („Службени гласник РС“ број 

107/05, 72/2009, 88/2010, 99/2010) 
- Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ број 107/05, 109/05) 
- Уредба о плану мреже здравствених установа („Службени гласник РС“ број 

42/06, 119/07, 84/08,71/09,85/09,24/2010) 
- Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у 

здравственим установама и другим облицима здравствене службе („Службени 
гласник РС“ број 43/06, 112/09,50/2010) 

- Правилник о условима и начину унутрашње организације здравствених 
установа („Службени гласник РС“ број 43/06) 

- Важећи правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава 
обавезног здравственог осигурања 

- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 116/08) 
 

Наведеним законским и другим важећим подзаконским актима, утврђено је да 
свака здравствена установа има свој годишњи План, усаглашен са Програмом за 
спровођење здравствене заштите и здравственог осигурања, чијим се извршењем 
обезбеђује највећи део средстава за функционисање. 

Уговором између Републичког завода за здравствено осигурање (у даљем 
тексту РЗЗО) и здравствених установа, утврђује се врста, обим и квалитет 
здравствених услуга које се пружају корисницима.  

 
 

II. Делатност ЗЗЗЗ-радника Ниш 
 

ЗЗЗЗ радника Ниш је здравствена установа у систему здравства Републике 
Србије, чији је оснивач од јануара 2007. године Град Ниш. Седиште Завода је у 
улици Војислава Илића бб у Нишу, (II спрат зграде Завода за хитну медицинску 
помоћ), а своју делатност обавља на још 10 локација у Диспанзерима и 
Амбулантама које су лоциране најчешће уз фабричка постројења у граду Нишу. 
(Диспанзери ДИН, МИН, НИР, Ангропромет, ЕИ и Амбуланте Јастребац, Нитекс, 
Грађевинар, СУП и Вулкан). 
 ЗЗЗЗ радника Ниш је здравствена установа у којој се обавља здравствена 
заштита и очување здравља запослених у безбедној и здравој средини, обављањем 
превентивно-куративне здравствене делатности.  
           Завод је специјализована научно-здравствена установа, која поред 
специјализоване (специфичне) превентивне и куративне делатности спроводи и 
научно-истраживачку делатност, као наставна база предмета медицина рада, 
Медицинског факултета Универзитета у Нишу, где се обавља практична и теоријска 
настава за студенте медицине, лекаре специјализанте и студенте последипломских 
студија. 



 
 
III. Организациона структура ЗЗЗЗ радника Ниш 
 
           Нови правилник о унутрашњој организацији и нова систематизација послова у 
ЗЗЗЗ радника Ниш, примењује се 01.11.2009. године, а донети су на основу Статута 
ЗЗЗЗ радника Ниш који је претходно прихватио Град Ниш као оснивач, а на основу 
претходно прибављеног позитивног мишљења Института за јавно здравље и 
Министарства здравља Републике Србије.  
          Овим Правилником уређена је унутрашња организација ЗЗЗЗ радника Ниш, 
послови и радна места, као и услови које запослени морају да испуњавају  за 
обављање одређених послова.  
          Овим Правилником су предвиђене и формиране следеће службе, одељења и 
одсеци: 
 
1.Служба за медицину рада                                                                           
  
1.1.  Одељење за обављање превентивних прегледа 
            1.1.1.Одсек за обављање превентивних здравствених прегледа 
            1.1.2.Одсек за патофизиологију рада 
            1.1.3.Одсек за саобраћајну медицину 
            1.1.4.Одсек за оцену радне способности 
 
1.2.  Одељење за физичко хемијска и друга мерења ради очувања здравља 
запослених у безбедној и здравој радној средини (хигијена рада) 
          1.2.1.Одсек за процену професионалног ризика 
 
1.3. Одељење за спровођење мера личне и колективне заштите запослених 
          1.3.1.Одсек за научно-истраживачку делатност и континуирану медицинску едукацију 
запослених 
            1.3.2.Одсек за промоцију здравља на радном месту                           
 
2.Служба за општу медицину, гинекологију и стоматологију 
            2.1.Одељење за општу медицину 
            2.2.Одељење за гинекологију 
            2.3.Одељење за стоматологију                    
 
3.Служба за специјалистичко-консултативну делатност 
            3.1.Одељење за интерну медицину 
            3.2.Одељење за неуропсихијатрију 
            3.3.Одељење за оториноларингологију  
            3.4.Одељење за офталмологију 
            3.5.Одељење за дерматовенерологију 
            3.6.Одељење за радиологију 
 
4.Служба за лабораторијску дијагностику 
          4.1.Одељење за биохемијску и хематолошку дијагностику 
            4.2.Одељење за заштиту од зрачења 
            4.3.Одељење за токсиколошку дијагностику        
             
5.Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге послове 
           
           
 
  IV. Кадровска структура ЗЗЗЗ радника Ниш 
 



У ЗЗЗЗ радника Ниш запослено је на дан 31.12.2010. године укупно 318 
радника. Од тога је укупно 67 лекара, 57 специјалиста и 10 лекара опште медицине, 
док су 2 лекара дуже одсутна због именовања на функцију тј. због одржавања 
трудноће, 1 дипломирани фармацеут - специјалиста токсиколог, 126 запослених 
здравствених радника са вишом и средњом стручном спремом, 16 зубних лекара, 18 
стоматолошких сестара, 12 зубних техничара, 17 здравствених сарадника са 
високом и средњом стручном спремом, 59 административних и техничких радника.  
 

1. У Служби за медицину рада, запослено је укупно 19 радника. 
 

       Служба  за медицину  рада 
Занимање  запосленог Број 

запослених 
Лекар специјалиста медицине рада 8 
Виша  мед.сестра  1 
Медиц.сестра 10 

 
2. У Служби за општу медицину, гинекологију и стоматологију, која се обавља 

преко изабраног лекара, запослено је укупно 164  радника ( од којих су 2 лекара  
дуже одсутна из горе поменутих разлога) 

 
 

Служба  за општу медицину, гинекологију  и 
стоматологију 

Занимање  запосленог Број  
запослених 

Лекар специјалиста медицине рада 9 
Лекар специјалиста опште медицине 16 
Лекар опште медицине 10 
Специјалиста стоматолошке протетике 6 
Специјалиста опште стоматологије 6 
Специјалиста орални хирург 1 
Специјалиста болести уста и зуба 1 
Специјалиста пародонтологије и оралне 
медицине 1 

Зубни лекар 1 
Лекар специјалиста  гинеколог и акушер 5 
Виша мед.сестра 6 
Медиц.сестра-техничар 65 
Стоматолошка сестра 18 
Зубни техничар 12 
Акушерска сестра 5 

 
3. У Служби за специјалистичко-консултативну делатност, запослено је укупно 46 

радника. 
 

Служба  за специјалистичко- консултативну 
делатност 

Занимање  запосленог Број  
запослених 

Лекар специјалиста офталмолог 3 



Лекара специјалиста неуропсихијатар 3 
Лекара специјалиста неуролог 1 
Лекар специјалиста оториноларинголог 3 
Лекар специјалиста итерниста 4 
Лекар специјалиста радиолог 2 
Лекар специјалиста дерматовенеролог 2 
Дипл. психолог-спец.медицинске психологије 2 
Дипл. психолог 2 
Социјални радник 1 
Рендген техничар 3 
Медицинска сестра 20 

 
 
4. У Служби за лабораторијску дијагностику, запослено је укупно 28 радника, од 

којих је у Одељењу за заштиту од зрачења запослено 8 радника. 
 

 
Служба  за лабораторијску дијагностику 
Занимање  запосленог Број  запослених 

Лекар специјалиста биохемије 1 
Фармацеут- специјалиста токсиколошке хемије 1 
Дипл.хемичар-биохемичар 2 
Лаборат.техничар 16 

 
 

         Одељење за заштиту од зрачења 
Занимање  запосленог Број запослених 

Дипл. физичар- испитивач 5 
лаборант  3 

 
 
 
5. У Служби за правне, економско финансијске, техничке и друге послове, 

запослено је  укупно 61 радник. 
 

      Служба за правне, економско-финансијске, 
                                        сличне послове 

техничке и др. 

Занимање  запосленог Број  запослених 
Дипл. економиста 2 
Дипл.правник 2 
Дипл. инж. електронике 1 
Дипл. инж. заштите на раду 1 
Економиста 2 
Правник 1 
Економски техничар 7 
Матурант гимназије 9 
Дактилограф 1 
Возач са аутомехан. поправкама 1 
Возач  2 
КВ радник на прању, пеглању и шивењу 1 
Праља веша 3 



Перач лабораторијског  посуђа 2 
ПК радник 2 
курир 1 
чистач-хигијеничар 23 

 
 
 
 
 

V. План здравствених услуга за 2011. годину 
По устаљеној пракси здравствене установе почетком године потписују Уговор 

о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог 
осигурања са РЗЗО. 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 рада за 2011. годину сачињен је на основу укупног остварења Плана 
рада у предходним годинама, а по методологији коју утврђује Институт за јавно 
здравље. Обим здравствених услуга исказан у Плану рада заснива се на потребама 
осигураних лица за услугама здравствене заштите, на финансијским средствима за 
спровођење обавезног здравственог осигурања и на Плану здравствене заштите из 
обавезног здравственог осигурања за 2011. годину којег доноси Републички завод, а 
по правилу није мањи од обима извршених здравствених услуга у предходној години. 

План извршења здравствених услуга у 2010 години, као и план здравствених 
услуга за 2011. годину дат је у табелама. 
 
 

Р.бр. АКТИВНОСТИ План за 2010 Извршење 
I-XII 2010 % 

1. Здравствена заштита 
жена 57.285 46.813 81,72 

2. Здравствена заштита 
одраслог становништва 502.958 574.202 114,16 

3. Лабораторијска 
дијагностика 345.750 403.571 116,72 

4. Рендген дијагностика 16.150 8.713 53,95 
5. Ултразвучна дијагностика 7.567 7.741 102,30 
6. Заштита менталног 

здравља 13.078 23.920 182,90 

7. Офталмолог 16.524 16.575 100,31 
8. Оториноларинголог 16.895 14.881 88,08 
9. Интерна медицина 30.450 32.955 108,22 
10. Стоматолошка служба 12.311 19.212 156,05 
11. Спец.консултативна 

делатност – алергологија 815 783 96,07 

12. Спец.консултативна 
делатност – 
дерматовенерологија 

9.665 9.052 93,66 

            УКУПНО: 1.030.713 1.158.605 112,40 
 



Смањен је број здравствених услуга у рендген дијагностици из разлога што 
рендген дијагностика неко време није радила због адаптације простора и 
инсталације новог апарата који је донација Града Ниша. 
 
Р.бр. АКТИВНОСТИ План за 2011 

1. Здравствена заштита жена 69.032
2. Здравствена заштита одраслог становништва 549.517
3. Лабораторијска дијагностика 337.930
4. Рендген и ултразвучна дијагностика 26.230
5. Заштита менталног здравља 22.465
6. Офталмолог 17.563
7. Оториноларинголог 18.104
8. Интерна медицина 32.550
9. Стоматолошка служба 13.130
10. Спец.консултативна делатност – алергологија 870
11. Спец.консултативна делатност – 

дерматовенерологија 10.420

            УКУПНО: 1.097.811
 
 
 
 

VI. Финансијски план за 2011 годину 

Финансијски план представља преглед свих очекиваних прихода и расхода у 
2011. години. Као и раније, највеће приходе у Заводу, обезбеђују се путем Уговора 
са РЗЗО. Средства опредељена овим Уговором, троше се искључиво за намене 
предвиђене истим. У много мањој мери средства се обезбедјују из буџета Града 
Ниша и екстерне реализације. 

 
 
ПЛАН ПРИХОДА  ЗА 2011. ГОД. 

                                          у  000 дин. 

Ред.бр. Назив прихода Остварено 
у 2010.год. 

План за  
2011.год. 

1. Приходи од Фонда 242.000 250.332
2. Приходи од града  11.500 5.000
3. Приходи од донације / 1.000
4. Приходи од фонда дечје заштите 3.500 4.000
5. Партиципација 8.500 7.911
6. Приходи од предузећа 26.000 30.000
7. Приходи од радиолошких услуга 18.000 20.000
8. Приходи од лекарских уверења 12.000 15.000
9. Приходи од стоматолошких услуга 34.000 35.000
 УКУПНО: 355.500 368.243

 
 

У 2011. години, планирани су следећи расходи:  
 



План расхода за 2011.год. 
                                                                                                            у  000 дин. 

Ред.бр. Назив расхода Остварено у 
2010. год. 

План за  
2011. год. 

1. Зараде 217.201 220.000
2. Доприноси  35.744 39.800
3. Накнада за превоз 5.500 6.000
4. Отпремнина 2.500 2.700
5. Накнада за боловање 3.500 3.800
6. Трошкови платног промета 850 1.000
7. Трошкови за енергенте 6.000 7.500
8. Услуге комуникације 912 1.000
9. Комуналне услуге 850 1.100
10. Трошкови осигурања 1.700 2.000
11. Закуп просторија 300 500
12. Остали трошкови 3.000 3.300
13. Трошкови путовања 1.400 2.000
14. Услуге по уговору 3.300 3.600
15. Репрезентација 1.200 600
16. Текуће поправке  3.800 4.000
17. Админстративни материјал 3.500 3.800

18. Медицински и лабораторијски 
материјал и  Ро филмови 16.500 17.500

19. Материјал за одржавање хиг. 175 200
20. Амортизација 6.000 6.500
21. Порез 1.800 2.000
22. Одржавање зграде 6.000 6.500
23. Набављена опрема 23.000 20.000
24. Солидарна помоћ 5.300 5.400
25. Повраћај аванса Фонду 4.000 3.200

 
УКУПНО 352.032 364.000

  
У оквиру  расхода, посебна је ставка: повраћај аванса РЗЗО-у у износу од 

3.200.000 динара на име више уплаћених средстава за стоматолошку службу у 
2008.години, а која треба вратити током 2011.године. 

Код састављања плана расхода за 2011. годину, узета је у обзир очекивана 
стопа инфлације у 2011. години по пројекцији Владе РС у износу од 8 - 10 % на 
годишњем нивоу, као и најављени раст цена енергената. 

 
 

VII. План рационализације и штедње 
ЗЗЗЗ радника Ниш остварује пословање уз перманентну анализу свих 

трошкова пословања током године и настоји да се они рационализују, уз стално 
настојање да се наплате сва спорна потраживања. И поред раста цена у току године 
појединих материјала и енергената Завод је до сада успевао да одржи висину 
трошкова на рационалном нивоу, а да се при том пружа потпуна и квалитетна 
здравствена заштита осигураницима. 

У 2011 години, наша тежња је континуирано спровођење мера 
рационализације како би се планирани трошкови по свим сегментима смањили, а да 



се притом не наруши нормалан процес рада. У том смислу планиране су следеће 
мере рационализације : 
- Набавка лекова, санитетског, лабораторијског и осталог потрошног медицинског 

материјала, као и набавке канцеларијског материјала и осталог техничког 
материјала, обавиће се у складу за Законом о јавним набавкама и при томе биће 
изабран најповољнији понуђач. 

- Контролу о утрошеним количинама ампулираних лекова и медицинских 
средстава спроводићемо увидом у требовања на основу којих се врши издавање 
из магацина, као и на основу налога за давање ињекција и медицинских 
средстава које прописују ординирајући лекари. Уколико се евидентира повећана 
потрошња ампулираних лекова, медицинских средстава или неке друге 
неправилности, о томе ће главна медицинска сестра обавештавати директора 
ради благовременог решавања проблема. 

- Организоваће се и даље, редовни унутрашњи надзор и контрола извршења 
обима и квалитета здравствених услуга, употребе лекова, медицинског и 
санитетског материјала, производа и услуга неопходних за пружање 
здравствених услуга. Вршиће се редовна унутрашња провера квалитета стручног 
рада на основу годишњег плана. 

- Висок степен амортизованости опреме компензоваћемо редовним стручним 
сервисирањем, одржавањем у функционалном стању, ремонтовањем и 
довођењем у техничко исправно стање и према финансијским могућностима 
набављаћемо нову опрему. 

- Планирано је смањење трошкова енергената, осигурања, боловања, путних 
трошкова, трошкова репрезентације, платног промета, ПТТ услуга  и осталог. 

- Куповина опреме ће се обављати и даље уз претходно урађену детаљну анализу 
економске оправданости. 

- Вођење евиденције о коришћењу возила и потрошњи горива  
- Уградња плина у аутомобиле који свакодневно бивају вожени на граничне 

прелазе ради радиолошке контроле у узорцима животне средине 
 
 
 

VIII. Инвестиционо-техничко одржавање објеката и опреме 
У оквиру плана рада Завода за 2011 годину, а у циљу побољшања квалитета 

услуга и одржавања постојећих објеката и опреме, планирани су следећи радови на 
текућем и инвестиционом одржавању: 

    
- Наставак реновирања и адаптације објеката у оквиру ЗЗЗЗ радника Ниш и текуће 

одржавање, започето у току 2009 године у највећем проценту компензацијом са 
грађевинским фирмама дужницима Завода . 

- Одвајање електричне енергије амбуланте Јастребца од истоимене фабрике и 
формирање посебног прикључка. (вредност око 1.000.000,00 динара)  

- набавка телефонских централа за диспанзер ЕИ и амбуланту Јастребац 
- наставак радова на увођењу модерне ИКТ (Е-здравство), започето у предходној 

години 
- увођење међународног ИСО стандарда, обнова акредитације и проширење 

обима акредитације 
 

IX. План јавне набавке 



Овим планом предвиђен је обим и врста набавки које регулише Закон о јавним 
набавкама.  

Законом о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“ број 101/2010) 
дефинисане су вредности за примену поступка јавних набавки. Вредност јавне 
набавке за коју наручиоци нису дужни да примењују Закон о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ број 116/2008) је до 318.000,00 динара, а набавком мале 
вредности, у смислу Закона о јавним набавкама, сматра се набавка чија је 
процењена вредност од 318.000,00 динара до 3.175.000,00 динара. Имајући у виду 
наведене вредности Завод у току 2011. године планира следеће јавне набавке : 
 

Редни 
број Предмет набавке Процењена вредност 

  УКУПНО  
  ДОБРА  
  

 
Медицински потрошни 
материјал и лекови  

  
 

1. Аналгетици 2.770.627,00 
2. Инфузије и серуми 950.000,00 
3. Антибиотици 3.150.000,00 
4. Остали ампулирани лекови 1.380.000,00 
5. Шприцеви и игле 600.000,00 
6. Санитетски материјал 480.000,00 
7. Aмпулирани лекови - серуми 1.700.000,00 

 Реагенси  

8. За лабораторију – хемикалије 800.000,00 
9. Реагенси за биохемију 2.800.000,00 

 Стоматологија  

10. Материјал за стоматологију 1.500.000,00 
11. Материјал за зубну технику 2.750.000,00 

 Остала добра  

12. Здравствени обрасци 700.000,00 
13. Рендген филмови 525.000,00 

14. Санитарни материјал и помоћна 
средства 570.000,00 

 ОПРЕМА  

15. Моторно возило – аутомобил 1.000.000,00 
 из сопствених прихода 

 Возило за службу медицине рада 1.570.000,00 са ПДВ-ом 
Град Ниш 

16. Рачунарска опрема за увођење ИКТ 
(Е-здравство) 

3.000.000,00 
из сопствених прихода 

17. Дозиметри 480.000,00 

18. Микроскопи за Одељење за 
гинекологију 

700.000,00 
из сопствених прихода 

19. Опрема за Службу медицине рада 1.000.000,00 
из сопствених прихода 

20. ТЛД Картице 2.000.000,00 



из сопствених прихода 
21. Холтер ЕКГ  и  притиска 630.000,00 
22. Гамаспектрофотометар 10.950.000,00 
23. Кераторефрактометар 1.000.000,00 
   УСЛУГЕ  

1.  Увођење ИСО 9001 3.170.000,00 
  РАДОВИ  

1. Адаптација амбуланте Јастребац   3.000.000,00 
2. Адапатација диспанзера ДИН 1.000.000,00 

3. Одвајање електричне енергије у 
амбуланти Јастребац 1.000.000,00 

 
 

     ДИРЕКТОР 

 

__________________________ 

      Мр сци мед др Љубодраг Радевић 
      интерниста-магистар кардиологије 

 
 

 
 
 


