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 На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08), 
члана 35. Одлуке о буџету Града Ниша за 2012. годину („Службени лист Града Ниша“, број 
79/2011) и члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011), 

 
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 12.04.2012. године, доноси 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
 I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење o прихватању учешћа и 
финансирању пројектa „Предности употребе аутоматског уринског анализатора у примарном 
здравству“. 
 
 II Носилац пројекта је Дом здравља Ниш, а партнер на пројекту је Град Ниш.  
Време реализације пројекта је 12 месеци. 
 
 III  Вредност пројекта је 7.535.562,94 динара, а Град Ниш финансира пројекат у 
целости. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Општи циљ пројекта „Предности употребе аутоматског уринског анализатора у 
примарном здравству“ је унапредити здравље одраслих пацијената Дома здравља у Нишу 
применом аутоматског уринског анализатора. 

 
Специфични циљ пројекта је доказати оправданост и неопходност примене 

аутоматског уринског анализатора у примарном здравству, компарацијом са стандардном 
микроскопском мануелном методом прегледа уринског седимента. 

 
Лабораторија Дома здравља Ниш уради годишње 110000 прегледа урина од чега 

55000 на аутоматском уринском анализатору ИРИС ИQ200, а 55000 мануелном 
стандардизованом методом-микроскопски. Пројектом је планирано да у току 12 месеци буде 
прегледано паралелно 1000 урина пацијената који су при аутоматском прегледу урина имали 
патолошки налаз. Пројекат ће пратити одређене партикуле седимента урина: еритроците, 
леукоците, сквамоне епителне ћелије, цилиндре и кристале. Статистичким методама ће се 
доказати висока корелација резултата оба прегледа при чему је брзина прегледа на аутомату 
значајно већа (60 урина на сат) што је веома важно за установе примарног здравства са 
великим бројем пацијената. 
 
 Вредност пројекта је 7.535.562,94 динара, а Град Ниш као партнер на пројекту 
финансира пројекат у пуном износу. Време реализације пројекта је 12 месеци. 

 



Средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су буџетом Града Ниша за 2012. 
годину, позиција 226, економска класификација 451-субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама. 

 
Пројекат „Предности употребе аутоматског уринског анализатора у примарном 

здравству“ је значајан за унапређење здравља одраслих пацијената Дома здравља у Нишу па 
Градско веће Града Ниша предлаже Градоначелнику да, у складу са својим овлашћењима, 
донесе решење о прихватању учешћа и финансирању пројекта. 
 
 
 
Број: 284-9/2012-03 
У Нишу, 12.04.2012. године             
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