
 
 
 
 
 
 
 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, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) 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 05.06.2012. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о раду, пословању и 
завршеном рачуну за 2011. годину Завода за здравствену заштиту радника Ниш. 
 
 II Предлог решења о усвајању Извештаја о раду, пословању и завршеном 
рачуну за 2011. годину Завода за здравствену заштиту радника Ниш доставља се 
председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице 
Скупштине Града.  
 

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређује се мр сци мед др Љубодраг Радевић, интерниста – магистар 
кардиологије, директор Завода за здравствену заштиту радника „Ниш“. 
 
 
 
 
Број: 356-59/2012-03 
 
У Нишу, 05.06.2012. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

мр Милош Симоновић 



 
 На основу члана 37. тачка 24. Статута Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, бр. 88/2008), Скупштина Града Ниша на седници одржаној 
___________ 2012. године, доноси 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I   УСВАЈА СЕ Извештај о раду, пословању и завршном рачуну Завода за 
здравствену заштиту радника „Ниш“ за 2011. годину, који је усвојио Управни 
одбор Установе, Одлуком број 782, на седници одржаној 09.03.2012. 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“  је на 
седници одржаној дана 09. 03. 2011. године Одлуком бр. 782 усвојио  Извештај 
о раду, пословању и завршном рачуну за 2011. 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 2011. 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 

 
  _______________ 

 
 

 
 
 
 
 

 



 



 
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА НИШ У НИШУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Извештај о раду, пословању и завршном рачуну  
 за 2011.годину 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Март 2012, Ниш 
 



 
                       Извештај о раду за 2011. годину  
 
I  Увод 

 
              ЗЗЗЗ радника Ниш је здравствена установа у систему здравства Републике 
Србије, чији је оснивач Град Ниш. Седиште Завода је у улици Војислава Илића бб у 
Нишу, а своју делатност обавља на још 10 локација у Диспанзерима и Амбулантама 
које су лоциране најчешће уз фабричка постројења у граду Нишу. 
 
II  Делатност ЗЗЗЗ-радника Ниш 
 
  Здравствена заштита и очување здравља запослених у безбедној и здравој 
средини, а поред тога Завод спроводи и научно-истраживачку делатност, као наставна 
база предмета медицина рада, Медицинског факултета Универзитета у Нишу. 
 
III  Организациона структура ЗЗЗЗ радника Ниш 
 
              Нови правилник о унутрашњој организацији и нова систематизација послова у 
Заводу се примењује од 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 Ниш 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  службе, одељења и одсеци. 
         
IV  План извршења 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 извршења здравствених услуга у 2011.години укупно је износио 94,72%.  
Р. 
бр. АКТИВНОСТИ План за 

2011 
Извршење 
I-XII 2011 % 

1. Здравствена заштита жена 69.032 45.237 65,53
2. Здравствена заштита 

одраслог становништва 549.517 563.672 102,57

3. Лабораторијска дијагностика 336.930 307.028 91,13
4. Рендген  17.765 6.160 34,67
5. Ултразвук 8.465 8.872 104,81
6. Интерна медицина 32.550 32.330 99,32
7. Офталмолог 17.563 12.390 70,54
8. Оториноларинголог 18.104 15.450 85,34
9. Заштита менталног здравља 22.465 19.740 87,87
10. Спец. консултативна служба 

– дерматовенерологија 10.420 8.004 76,81

11. Стоматолошка служба 13.130 19.951 141,96



            УКУПНО: 1.095.941 1.038.834 94,72
   
    
V  Годишњи финансијски извештај за 2011.годину 
 
            У годишњем финансијском извештају који је у прилогу, дат је преглед свих 
прихода и расхода у 2011.години. Као и раније, највеће приходе ЗЗЗЗ радника Ниш 
обезбеђује путем Уговора са РФЗО. Средства опредељена овим Уговором, троше се 
искључиво за намене предвиђене истим. У много мањој мери средства се обезбеђују 
из буџета Града Ниша и екстерне реализације.  
            Укупни приходи остварени у 2011.години износе 361.378.000,00 дин. Од тога, 
укупан приход од Фонда представља 73,53%, а укупан екстерни приход представља 
26,47%. Екстерни приходи су у 2011.години подигнути у односу на предходну годину за 
11%, што сматрамо успехом, тим пре што је предходна година била посебно тешка 
због економске кризе и стања на тржишту. Приходи од  оснивача Града Ниша у 2011. 
години су изостали за разлику од претходних година. 
 
           Укупни расходи остварени у 2011.години износе 373.869.000,00 динара. Од тога 
остварен расход од буџетских средстава представља 78,35%, а расход покривен од 
сопствених средстава износи 21,65%. Фонд нам не уплаћује довољан износ средстава 
за потрошњу медицинског и санитетског материјала, реагенаса за лабораторију, 
енергената, горива, средстава за хигијену, тако да део расхода морамо сами да 
покривамо сопственим средствима. 
 
              Да би расходи, били што мањи, планом рационализације за 2011. смо 
предвидели штедњу, коју смо и остварили у многим сегментима. Тако су остали 
трошкови  умањени за 29%, трошкови репрезентације у 2011. смањени за 45%, 
трошкови административног материјала  смањени за 45%, трошкови за медицинску и 
лабораторијску опрему смањени за 52%, трошкови за текуће поправке и одржавање 
зграда смањени за 10%, трошкови услуга комуникација смањени су за 45%у односу на 
2010.годину. Такође, значајно смо смањили потрошњу горива, бољом контролом и 
увођењем НИС Југопетрол  картица, а у одређени број аутомобила смо увели 
потрошњу на плин, што се показало рентабилнијим.   
 

Обзиром да Завод своју делатност обавља на 11 локација и да систем грејања 
није годинама адекватно одржаван, трошкови енергената су у протеклом периоду били 
веома високи. Како би се смањили енормни трошкови везани за грејање (већина 
диспанзера се греје на електричну енергију), а у циљу повећања енергетске 
ефикасности, пред грејну сезону, спроведен је детаљан ремонт котлова, замена 
вентила, прање радијатора, замена грејача, поправка и замена прозора где је то било 
неопходно.  

Централизацијом лабораторије, такође су у значајној мери смањени трошкови 
потрошње реагенаса. 

 
             Већа новчана средства смо потрошили у 2011.години, када је у питању ставка 
капитално одржавање зграда и објеката  за 58% у односу на 2010.годину, што се може 
уочити у табели. Имајући у виду да годинама није улагано у одржавање и адаптацију 
објеката у саставу Завода, уз то имали смо и налог инспекције да по хитном поступку 
спроведемо неопходне радове на санацији зграда, Амбуланте Јастребац и Амбуланте 
Нитекс што је и учињено, тако да смо у току 2011.године адаптирали и средили  све 
објекте у саставу Завода.  
 
 



 
Веће издатке имали смо  и код ставке Административна опрема, због набавке 
комјутера јер смо наставили и у 2011. години са увођењем модерне информационо, 
комуникационе технологије (ИКТ Е-здравство), како би били део јединственог 
информационог ситема, здравственог система Србије, што се наставља у текућој 
2012.години. 
 
Вишак расхода у односу на приходе у 2011. години коригован је из дела 
нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година што се може видети из 
приложених образаца који су предати Републичком фонду  - Филијали у Нишу.  
 
           Друге активности од значаја за Завод, предузете у току 2011.године су: 

- Активности на решавању статуса служби медицине рада у Србији 

 
- Настављено је увођење модерне информационо, комуникационе технологије 

(ИКТ Е-здравство), како би били део јединственог информационог ситема, 
здравственог система Србије, што се наставља и у текућој 2012.години 

 
- Завршена је акредитација метода у одељењу за токсикологију и проширење 

обима акредитације у одељењу за заштиту од зрачења. 

- Започето је увођење стандарда Система Менаџмента Квалитета ИСО 9001:2008 
што се наставља и у 2012.години 

- Отворен је CALL CENTAR од априла у Диспанзеру Машинске индустрије и тако  
је омогућено пацијентима да телефоном заказују прегледе код изабраног лекара 
(лекара опште медицине, гинекологије и стоматологије) 

- Адаптирана је амбуланта Јастребац која је била у веома лошем стању, 
истовремено је део простора уступљен Апотекарској установи Ниш и отворена 
нова апотека где ће пацијенти моћи да подигну лекове, медицинска средства и 
друге производе и магистралне лекове израђене по проскрипцији лекара 

- Центар за здравствену и социјалну заштиту инвалида и лица са инвалидитетом 
у Диспанзеру ЕИ уз подршку Града Ниша који ће бити пуштен у рад у првој 
половини 2012.године. Планирано је да Центар буде објекат који ће 
задовољавати потребе здравствене заштите напред наведене циљне групе. 
Предлог је да у оквиру објекта буде смештено и истурено одељење Пензионо-
инвалидског осигурања и Републичког фонда за здравствено осигурање, а у 
оквиру објекта је апотека која би могла бити специјализована за лекове и 
помагала потреба овој групи пацијената. Сматрамо да је идеја о формирању 
таквог објекта добра и корисна за наше суграђане и да би у много чему 
побољшала њихову здравствену заштиту. 

 

 

 

 



 

 

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА „НИШ“ 
 
БИЛАНС СТАЊА 
За период од 1.јануара до 31.децембра 2011.године у хиљадама динара 

 
 

 31.12.2010. 31.12.2011. Индекс 
 1 2 2:1 
АКТИВА    
Нефинансијска имовина 108.372 104.716 97
     Зграде и грађевински објекти 37.152 40.444 109
     Опрема 69.629 63.422 91
     Залихе потрошног материјала 1.591 850 53
Финансијска имовина 140.502 124.529 89
     Жиро и текући рачуни 89.104 77.047 86
     Благајна 1.188 1.243 105
     Потраживања по основу продаје добара и услуга 33.384 35.467 106
     Краткорочни пласмани 1.123 118 11
     Дати аванси 0 2.348 0
     Обрачунати неплаћени расходи 6.490 3.625 56
     Остала активна временска разграничења 9.213 4.681 51
УКУПНА АКТИВА 248.874 229.245 92
     Ванбилансна актива 0 0 0
  
  
ПАСИВА  
Обавезе 50.176 45.408 90
     Oбавезе по основу расхода за запослене 309 0 0
     Обавезе за порезе, таксе и казне 461 311 67
     Примљени аванси 9.213 4.681 51
     Добављачи у земљи 6.181 3.625 59
     Разграничени плаћени расходи и издаци 1.089 2.348 216
     Обрачунати ненаплаћени приходи и примања 32.923 34.443 105
     Обрачунати ненаплаћени приходи и примања 0 0 0
Капитал и утврђивање резултата пословања 198.698 183.837 93
     Нефинансијска имовина у сталним средствима 106.781 103.866 97
     Нефинансијска имовина у залихама 1.591 850 53
     Извори новчаних средстава 4.813 2.609 54
     Вишак прихода и примања - суфицит 4.882 0 0
     Мањак прихода и примања - дефицит 0 0 0
     Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 80.631 76.512 95
УКУПНА ПАСИВА 248.874 229.245 92
     Ванбилансна пасива 0 0 0

 
 



ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА „НИШ“ 
 
БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА 
За период од 1.јануара до 31.децембра 2011.године у хиљадама динара 

 
 

 31.12.2010. 31.12.2011. Индекс 
 1 2 3 
 
ТЕК.ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИН.ИМОВИНЕ 349.615 361.378 104
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 349.615 358.702 103
     Текући трансфери од других нивоа власти 10.460 0 0
     Приходи од имовине-полиса осигурања 547 0 0
     Приходи од продаје добара и услуга 78.170 86.472 111
     Споредне продаје добара и услуга 2.401 1.273 53
     Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0 0
     Меморандумске ставке за рефундацију расхода 3.759 3.802 101
     Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу 254.278 267.155 105
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0 2.676 0
     Примања од продаје осталих основних средстава 0 2.676 0
    
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 344.733 373.869 109
ТЕКУЋИ РАСХОДИ 318.153 350.012 110
     Плате, додаци и накнаде запослених 201.190 218.449 109
     Социјални доприноси 36.013 39.103 109
     Накнаде у натури 3.109 3.203 103
     Социјална давања запосленима 13.070 11.791 90
     Накнаде трошкова за запослене 3.311 3.681 111
     Награде запосленима 1.818 5.950 327
     Стални трошкови 13.282 17.714 133
     Трошкови путовања 1.332 1.540 116
     Услуге по уговору 4.387 6.353 145
     Специјализоване услуге 2.024 2.282 113
     Текуће поправке и одржавање 8.744 7.772 89
     Материјал 23.335 27.515 118
     Амортизација некретнина и опреме 4.813 2.609 54
     Отплата камата и пратећи трошкови 0 0 0
     Порези, обавезне таксе и казне 1.725 2.050 119
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 26.580 23.857 90
     Зграде и грађевински објекти 2.678 4.672 174
     Машине и опрема 23.902 19.185 80
  
УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА  
Вишак примања и прихода-суфицит 4.882 0 0
Мањак прихода и примања-дефицит 0 12.491 0
  
КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА  
Део нераспоређеног вишка прихода из ранијих година који је  
коришћен за покриће расхода текуће године 0 12.491 0

Нераспоређени део вишка прихода за пренос у наредну годину 4.882 0 0



ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА „НИШ“ 
 
ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА 
За период од 1.јануара до 31.децембра 2011.године у хиљадама динара 

 
 

 31.12.2010. 31.12.2011. Индекс 
 1 2 3 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 18.693 28.746 154
Примања од продаје осталих основних средстава 0 2.676 0
Примања од продаје финансијске имовине 18.693 26.070 139
  
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 40.551 50.052 123
Капитално одржавање зграда и објеката 2.678 4.672 174
Опрема за саобраћај 141 1.330 0
Административна опрема 3.191 8.153 255
Медицинска и лабораторијска опрема 20.570 9.702 47
Издаци за отплату финан.имовине 13.971 26.195 187
  
МАЊАК ПРИМАЊА 21.858 21.306 97



ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА „НИШ“ 
 
ИЗВЕШТАЈ О НАОВАЧИН ТОКОВИМА 
За период од 1.јануара до 31.децембра 2011.године у хиљадама динара 

 
 

 31.12.2010. 31.12.2011. Индекс 
 1 2 3 
НОВЧАНИ ПРИЛИВИ 368.308 387.448 105
Текући приходи 349.615 358.702 103
Примања од продаје нефинансијске имовине 0 2.676 0
Примања од продаје финансијске имовине 18.693 26.070 139
  
НОВЧАНИ ОДЛИВИ 358.704 400.064 112
Текући расходи 318.153 350.012 110
Издаци за нефинансијску имовину 26.580 23.857 90
Издаци за набавку финансијске имовине 13.971 26.195 187
  
ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА 9.604 0 0
МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА 0 12.616 0
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