
            На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана  72.  Пословника о  раду Градског  већа Града Ниша (“Службени лист 
Града  Ниша”  број  1/2013) 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 14.05.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се  Предлог решења о  усвајању Извештаја о извршењу Плана рада и 
развоја  за период I-XII 2012. године Завода за здравствену заштиту студената Ниш.

II Предлог решења о  усвајању Извештаја о извршењу Плана рада и развоја  за 
период I-XII 2012. године Завода за здравствену заштиту студената 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 др Радомир Пешић, доктор медицине - спец. офталмолог, директор 
Завода за здравствену заштиту студената Ниш.

Број: 741-19/2013-03
У Нишу, 14.05.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Љубивоје Славковић, дипл. правник



На основу  члана  37,  тачка  24 Статута  Града  Ниша („Службени лист 
Града  Ниша“,  бр.  88/2008),  Скупштина  Града  Ниша  на  седници  одржаној 
___________ 2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I   УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Плана рада и развоја  за период 
I-XII 2012.  године  Завода  за  здравствену  заштиту  студената  Ниш,  усвојен 
Одлуком Управног одбора Завода за здравствену заштиту студената Ниш број 
2 УО/013 , на седници одржаној дана 14.02.2013.године .

II  Решење доставити:  Заводу за  здравствену заштиту студената 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  студената  Ниш  на 
седници одржаној дана 14. 02. 2013. године Одлуком бр. 2УО/013  усвојио је 
Извештај о извршењу Плана рада и развоја  Завода за  здравствену заштиту 
студената  Ниш  за  2012годину  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 Завода.

Имајућу у виду да се пословање Завода одвијало према Програму за 
изградњу,  одржавање  и  набавку  опреме  здравствених  установа  за  2012. 
годину,  Управа  за  дечију,  социјалну  и  примарну  здравствену  заштиту 
предлаже доношење Решења као у диспозитиву.

       УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ
  И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

      - НАЧЕЛНИК –
     Мирјана Поповић 

     _______________





ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
СТУДЕНАТА НИШ

ИЗВЕШТАЈ
О

ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА РАДА И РАЗВОЈА
ЗА ПЕРИОД I –XII 2012 ГОД.

ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
СТУДЕНАТА НИШ



Ниш, 2013

I. АНАЛИЗА ИЗВРШЕЊА ПЛАНА РАЗВОЈА 
           ЗА ПЕРИОД I-XII 2012 ГОД..

Здравље  младих  представља  вишеструку  вредност  и  основу  за 
одрживи развој сваког друштва, а зависи од напора, који се улаже да се оно 
очува и унапреди.   Управо то је и сврха постојања Завода за здравствену 
заштиту  студената,  који обавља  здравствену  делатност  у  области 
здравствене  заштите  студената .а представља  и  инструмент  за 
мобилизацију не само здравственог сектора, већ и свих чинилаца друштва 
као  партнера  у  очувању  здравља  младих,  решавању  проблема  и 
спречавању понашања које је ризично по здравље.

У 2012 години, као и претходних година, посебна пажња се усмерава управо 
томе, да се поред здравог и ризичног понашања, анализира  и капацитет 
Завода за здравствену заштитту студената у Нишу да препознаје, 
благовремено и адекватно одговори на здравствене потребе студената са 
овог подручја а све то у складу са прописима који регулишу здравствену 
делатност.и  обухвата циљеве, активности и очекиване резултате у 
унапређењу здравља младих, укључујући и оспособљавање младих за 
бригу о сопственом здрављу. Такође подразумева и унапређење квалитета, 
ефикасности и доступности здравствене заштите, као и изналажење нових 
приступа за постизање бољег здравља младих. 

Кључна опредељења Завода су промоција здравља младих и примарна 
превенција, као и развој партнерских односа на реализацији постављених 
циљева где је истакнута потреба, да се свим младим људима обезбеди сет 
здравствених услуга које су: поверљиве и квалитетне, засноване на 
потребама младих, а које обављају мотивисани, пријатељски расположени 
и едуковани здравствени радници у безбедном окружењу за младе и у чијем 
планирању, спровођењу, праћењу и оцењивању млади имају кључну улогу. 
Посебан нагласак стављен је на савладавање изазова за здравље са 
којима се суочавају млади људи, који су већ у неповољном друштвеном и 
економском положају. Заједнички рад Завода и осталих партнера, који су од 
значаја за здравље и развој младих, треба да буде пут за стварање такве 
средине у којој ће сви млади имати услове за обезбеђење физичког и 
менталног здравља, психичког и емоционалног благостања, слободу од 
злостављања и искоришћавања, као и знање и прилику да воде здрав 
живот.

У току 2012  године у сарадњи са оснивачем, Заводу је додељен на 
коришћење а и опремљен је простор у ул Катићева бр 29- први и други 
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спрат- површине од око 375 м2, те је  растерећењем и ослобађањем 
садашњих простора, створена могућност да се здравствена заштита у овој 
установи, учини доступнијoм студентима са посебним потребама а добијен 
је и део простора за превентивне здравствене садржаје. 

Такође је, прерасподелом ослобођеног простора а и у новом простору, 
створена могућност за адекватан рад здравствених служби Завода.

У 2012. години планирано је отварање и рад Превентивног студентског 
центра  за  рад  у  области  заштите  менталног  здравља,  заштите 
репродуктивног здравља, заштите од полно преносивих болести и болести 
зависности и заштите од ХИВ-а, али, услед недостатка средстава исто није 
учињено, тако да се тај део Плана преноси на 2013 годину с тим што нови 
простор делимично, али не и потпуно, ствара услове за овакав рад. 

Превентивни Студентски центр биће смештен у пословном простору код 
Техничких  факултета  који  је  Студентски  центар  Ниш,  у  оквиру пословне 
сарадње  уступио  Заводу.  Део  Превентивног  студентског  центра  биће 
лоциран у седишту Завода – у Катићевој улици, како би овај начин рада био 
приближен  студентској  популацији.  Ради  остварења  овог  задатка  у 
досадашњем  периоду  постављене  су  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.  Од  стране  Министарства  здравља  одобрена  нам  је  и  ужа 
специјализација из 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. 

Паралелно са опремањем и побољшањем услова за пружање 
здравствених услуга, 2012 година , била је обележена и укључивањем 
установе у ДИЛС Пројект ( Електронски картон, електронска медицинска 
документација и електронски проток информација).

    II  ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА
    

На пружању здравствене заштите у 2012. години Завод је ангажовао 
43 радника - 1 доктора медицине,11 специјалиста ( 5 лекара специјалисте 
опште медицине,1 дерматовенеролог, 1 лекар специјалиста офталмолог, 1 
лекар  специјалиста  неуропсихијатар,  1  лекар  специјалиста  клиничке 
биохемије,  2  лекара  специјалисте  гинекологије  и  акушерства),  6 доктора 
стоматологије различитих  специјалности,  специ,  11  медицинских 
сестара-техничара, 1  виши  лабораторијски  техничар, 4 стоматолошке 
сестре-техничара и 9 административно-техничких радника.
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У погледу кадра,  у односу на “Правилник о ближим условима за 
обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим 
облицима здравствене службе“,  Сл.  гласник РС 43/06,  ова здравствена 
установа не исказује вишак кадрoва са аспекта броја студената са подручја 
овог региона, чији је број преко 35000.

На  основу  Правилника  о  ближим  условима  за  обављање 
здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима  
здравствене службе“, Сл. гласник РС 43/06 . Завод за здравствену заштиту 
студената  Ниш може  имати  највише  9 немедицинских,  тј. 
административно-техничких радника (3+6),  колико  их  тачно  и  има 
запослених у Заводу.

ОПШТА МЕДИЦИНА

Извршење 
I-XII 2012.

План 
2012.

ПРЕВЕНТИВА 7098 6030
KУРАТИВА 29099 36000
Прегледи лекара 28129 34700
ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ 12154 15532
ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 410 491

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА
ПРЕВЕНТИВА 3276 5320
КУРАТИВА 4351 7430

Р.бр. ОРГАНИЗАЦИОНЕ 
ЈЕДИНИЦЕ 

УКУПНО

лекари техничари лекари техничари

1
Здр. заштита 

студената 11 6 6 7 7
2 Здр.  заштита жена 4 2 2 2 2
3 Дерматовенерологија 2 1 1 1 1
4 Неуропсихијатрија 2 1 1 1 1
5 Лабор.  дијагностика 3 1 2 1 2
6 Рад.  дијагностика 0 0 0 1 1
7 Интерна медицина 0 0 0 1 1
8 Офталмолог 1 1 0 1 1
9 Оториноларинголог 0 0 0 1 1
10 Психолог 0 0 0 1 1
11 Социјални радник 0 0 0 1 1
12 Стоматологија 10 6 4 6 6

УКУПНО 34 18 16 25 26
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ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ 1264 2688
ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 325 411

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА

Извршење 
I-XII 2012.

План 
2012.

Узимање материјала за анализу и тестирање 9634 8200

Анализе крви 17975 20565

Биохемијске анализе 13057 14840

Анализе мокраће 35016 25200

Број осигураника који су користили услуге лабораторија 9868 10957

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНА- НЕУРОПСИХИЈАТАР

Извршење 
I-XII 2012.

План 
2012.

Прегледи лекара 3218 3150
ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ 31 143
ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ* 1 110

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО – КОНСУЛТАТИВНА- ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА

Извршење 
I-XII 2012.

План 
2012.

Прегледи лекара 4729 5900
ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ 7577 9786

СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Извршење I-XII 

2012.
План 
2012.

УКУПНО ПРЕВЕНТИВА 7828 6703
ОСТАЛЕ   УСЛУГЕ 19609 14804

Ургентне услуге
4717 4083

УКУПНО ОСТАЛИХ УСЛУГА 19609 14804
СВЕГА УСЛУГА 27437 21507

Следи  да  Завод  може  бити  задовољан  извршењеп  Плана  здравствених 
услуга, чије је извршење преко 100% на нивоу установе.
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III. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ 
Завода за здравствену заштиту студената Ниш 2012

У 2012 години Завод остварује укупне приходе у износу 46.676.973,50 
динара; укупне расходе од 47.059.433,18 динара; укупне издатке за 
куповину основних средстава  1.094.699,50. Остварени су већи расходи и 
издаци у односу на приходе у износу од 1.477.159,18 динара,
који је покривен из нерспоређеног вишка прихода претходних година који 
износи 1.864.476,23 динар. Остаје вишак прихода за пренос у наредну 
годину у износу 387.315,05 динара.

СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА 2012

Сопствени приходи                               1.641.585,55

Приходи за рефундирање боловања     150.993,48
Приходи за реф породиљског болов.    215.841,20
Приходи од партиципације                       0

Приходи од РФЗО Београд                  44.490.167,27
Приходи од буџета Града   178.386,00
Приходи из буџета Републике             0     
УКУПНИ ПРИХОДИ                              46.676.973,50

Структура расхода за 2012 годину
Конто Износ Назив

411111 24.757.663,48 Плате по основу цене рада.

411111-1 8.656.099,99 Плате по основу цене рада-стомат.слузба

411 33.413.763,47 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ

412111 2.723.342,20 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање

412111-1 952.171,50 Допринос за пензијско иинвалидско осигурање-стом.слуз.

412211 1522.597,58 Допринос за здравствено осигурање

412211-1 532.348,39 Допринос за здрав.осиг.-стомат.слуз.

412311 188.140,56 Допринос за незапосленост

412311-1 62.462,16 Допринос за незапосленост-стомат.слузба

412 5.981.062,39 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

414111 268.538,90 Породиљско боловање

414121 125.575,44 Боловање преко 30 дана

414311 876.518,00 Отпремнина приликом одласка у пензију

414411 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице

414 1.270.632,34 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

415112 555.891,00 Накнаде за превоз на посао и са посла

415112-1 166.966,00 Накнаде за превоз на посао и са посла-стоматолози

415112-2 102.597,00 Накнада за превоз на посао и са посла-радно ангазовани

415 825.454,00 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
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416111 313.445,00 Јубиларне награде

416 313.445,00 НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

421111 299.362,24 Трошкови платног промета

421111-1 8.894,47 Трошкови платног промета-соп.рачун

421211 238.780,97 Услуге за електрицну енергију

421311 41.056,00 Услуге водовода и канализације

421321 45.022,28 Дератизација и чишћење

421391 17.631,48 Допринос за коришћење градског земљиста и слично

421411 130.908,82 Телефон, телекс и телефакс

421412 59.185,42 Интернет и слично

421414 30.261,63 Услуге мобилног телефона

421419 17.679,64 Остале услуге комуникације

421421 40.150,00 Пошта

421512 37.741,20 Осигурање возила

421919 4000,00 Остали непоменути трошкови

421 970.674,65 СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422111 50.121,00 Трошкови дневница (исхране) на слузбеном путу

422121 2.200,00 Трошкови превоза на слузбеном путу у земљи (авион, аутобус, воз, 
и сл.)

422131 3.300,00 Трошкови смештаја на слузбеном путу

422911 13.000,00 Трошкови селидбе и превоза

422199 12.830,00 Остали трошкови за пословна путовања у земљи

422 81.451,00 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423211 56.566,00 Услуге за израду софтвера

423311 102.400,00 Услуге образовања и усавршавања запослених

423321 Котизација за семинаре

423322-1 Котизација за струцна саветовања-стом

423392 Издаци за стручне испите

423412 16.491,00 Часописи

423432  3.000,00 Објављивање тендера и информативних огласа

423521 10.000,00 Правно заступање пред домаћим судовима

423591 67.770,00 Накнаде члановима управних, надзорних одбора комисија

423592-1 137.022,000 Остале стручне услуге-стоматолози

423711 22.010,31 Репрезентација

423712 18.000,00 Поклони деци запослених

423911 141.225,10 Остале опште услуге

423 571.484,41 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

424311 52.470,00 Здравствена заштита по уговору

424331 38.000,00 Услуге јавног здравства – инспекција и анализа

424 90.470,00 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

425112 20.085,90 Столарски радови

425113 310,00 Молерски радови
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425115 5946,45 Каде, умиваоници, бојлери и слицно

425117 26.484,95 Електрицне инсталације

425211 40.076,57 Механичке поправке

425212 3.859,00 Поправка електронске опреме

425221 4.000,00 Намештај

425222 15.390,00 Рачунарска опрема

425223 7.080,00 Опрема за комуникацију

425224 14.935,04 Електронска и фотографска опрема

425225 20.904,00 Опрема за домаћинство и угоститељство

425229 5.750,00 Остала административна опрема

425251 2700,00 Текуће поправке и одржавање медицинске опреме

425251-1 59.116,00 Текуће поправке и одржавање стоматолошке опреме

425253 2.088,60 Текуће поправке мерних и контролних инструмената

425 228.726,51 ТЕКУћЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ(УСЛУГЕ И 
МАТЕРИЈАЛИ)

426111 351.234,79 Канцеларијски материјал

426121 Расходи за радну униформу (одећа и ципеле)

42631 4.400,37 Цвеће и зеленило

426411 154.000,00 Бензин

426413 213,00 Мазива

426191 101.231,08 Материјал за образовање

426711-1 744.845,42 Матер.за медицин.тестове-ампулирани лекови

426711-2 670644,06 Материј.за медицинске тест.-санитетски матер.

426711-3 562.096,08 Материјал за мед.тест.-зубарски

426721 530.323,21 Материјали за лабораторијске тестове

426811 99.531,90 Производи за чишћење

426812 48.307,50 Хигијенски производи

426 3.266.827,41 МАТЕРИЈАЛ

431111 Амортизација зграде

431211 Амортизација опреме

431 Амортизација основних средстава

482131 3.569,00 Регистрација возила
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482211 8.720,00 Републичке таксе

482231 230,00 Градске таксе

482251 32.923,00 Судске таксе

482 45.442,00 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД 
ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ

ТОТАЛ 4 47.059.433,18 РАСХОДИ

Структура издатака за куповину основних средстава 2012
Конто Износ Назив

512211 184.256,50 Намештај

512231 Телефонска централа са припадајућим инсталацијама и 
апаратима

512241 Електронска опрема

512251 Опрема за домаћинство

512511 10.443,00 Медицинска опрема

512521 Лабораторијска опрема

512 194.699,50 МАШИНЕ И ОПРЕМА

513111 900.000,00 Остала основна средства -- Софтвер

513 900.000,00 ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА - СОФТВЕР

ТОТАЛ 5 1.094.699,50 ИЗДАЦИ ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА

IV. ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 
     И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА

ПРОСТОР

Завод за здравствену заштиту студената Ниш, налази се у Нишу. Рад 
ове установе, 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 цента 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.
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За календарску 2012. 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 2012. години извршена је набавка у оквиру  поступка јавне набавке 
мале вредости и то за набавку:

- лекова
- зубарског, санитетског и лабораторијског материјала
- канцеларијског и медицинског административног материјала
иста је извршена у складу са пренетим средствима Републичког завода 
за здравствено осигурање за 2012 годину

ОСНОВНА СРЕДСТВА И МЕДИЦИНСКА 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 самин тим, смањили би се и 
трошкови рада ове установе. У 2012 години извршена је набавка и то:

                
Година Намена Износ
2012. Куповина медицинске опреме 1.353.600,00

УКУПНО 1.353.600,00

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 
центом у Нишу и Центрима у другим општинма  са подручја овог Региона, 
Универзитетом у Нишу, а пре свега са структурама Града Ниша , који 
сходно Закону у 2007-ој години преузео права оснивача над овом 
установом.
Потребна сретства за надоградњу износила би  цца 25.000.000,00 динара, 
што у 2012 није реализовано, те се преноси на наредну годину

2.ЗАМЕНА ПОДНИХ ОБЛОГА

 Замена дотрајале подне облоге у згради Завода у Амбуланти у ул др 
Зорана Ђинђића, показала се неопходном, тако да је иста планирана за 
2012 годину, али услед кризе која је захватила и Републику Србију, ова 
замена није извршена , те се преноси на 2013 годину.

10



За замнену дотрајале подне облоге у  Заводу, потребно је цца 500.000,00 
динара.

3. АДАПТАЦИЈА КАНЦЕЛАРИЈА У ОРДИНАЦИЈЕ

          По пресељењу немедицинског дела Завода са локације др Зорана 
Ђинђића   на нову локацију у ул Катићева бр 29, ослобођен је простoр за 
нове садржаје из области делатности Завода, па је у том смислу потребно и 
извршити адаптацију канцеларија у ординације, што подразумева увођење 
топле и хладне воде у поменути простор уз прилагођавање подова 
стандардима који се захтевају за ординацију за рад лекара, што би 
износило цца 300.000,00 динара, што у 2012 години није реализовано а што 
се преноси на 2013 годину

4.САНАЦИЈА ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ НА КРОВУ ЗГРАДЕ

У  објекту  Завода  за  здравствену  заштиту  студената  Ниш,  На 
локлацији, у ул Булевар др Зорана Ђинђића бр 52 а дошло је до оштећења 
хидроизолације на равном крову поменутог објекта.
Оштећење је настало услед попуштања хидроизолације на равном крову 
зграде и то због огромних количина снега , услед  чијег отапања, је дошло 
до сливања воде са крова унутар установе,  низ зидове и плафон и то у 
површини од  375 м2.
За санацију хидроизолације потребно је око 3.000.000,00 динара од чега је 
део за рушење и демонтажу постојећег напуклог кровног покривача, а део 
за изолацију са покривањем, што се преноси на 2013 годину.

В) ОПРЕМА

У циљу остварења наведених задатака, као и повећања квалитета 
пружених услуга корисницима, Завод је планирао 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 самин тим, смањили би се и 
трошкови рада ове установе.

          То се пре свега односи на набавку :

1. Медицинске опреме  , и то:
1.1.)

Кол. Опис Цена без пдв 
    

1 Ласер за скидање кондилома 1.650.000,00Дин.

1 Микроскоп за цитологију - Карл Заисс 240.000,00 Дин.

1 Абдом. сонда 550.000,00 Дин.

1 сонда за мека ткива компатибилна за ХД3 550.000,00 Дин.
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1 Биохемијски анализатор - аутоматски 880.000,00 Дин.

1 Диспензор фиксни 79.000,00 Дин.

2 аутоматска пипета фиксна, 24.000,00Дин.

1 Водено купатило - 20 места 89.000,00 Дин.

1 Коагулометар 150.000,00 Дин.

1 РТГ за стоматологију   330.000,00 Дин.

1
Хелиоапарат за сушење 
пломбе 35.000,00 Дин.

1 Н2 скидач каменца 39.000,00 Дин.

1 Центрифуга -30 места 383.000,00 Дин.

укупно 4.999.000,00 

Од поменуто опреме извршена је набавка :
- РТГ за стоматологију
- Микроскоп за цитологију
- Абдом. Сонда
Набавка остале опреме преноси се на 2013 годину.

1.2.) Опрема за офтамолошки кабинет:

-шпалт  - лампа биомикроскоп.................................     ком 1        600.000,00
-апланациони тонометар..........................................    .ком 1        240.000,00
-пробни сет стакала...................................................    ком 1        144.000,00
-пробни оквир ...........................................................     ком 1          36.000,00
- офталмоскоп са трафоом .......................................   ком 1          78.000,00
- оптотип – пројектор ...............................................     ком 1         216.000,00
-кераторефактометар ................................................   ком 1     1.020.000,00
 -хидраулично постоље за биомикроскоп 
 и кераторефактометар ......                                     .    ком 1         144.000,00
УКУПНО ДИНАРА                                                                         2.478.000,00
УКУПНО ДИНАРА (1.1 + 1.2.)                                                      7.477.000,00
Поменута опрема није набављена, те се преноси на 2013 годину.

2. Опрем  a   битн  a   за развој информационог система  , и то:

-     Рачунара  са оперативним системом            ком 2       120.000,00 дин- 
-    легални оперативни мсистем                          ком  6        80. 000,00 дин-
_____________________________________________________________
УКУПНО ДИНАРА:                                                                        200.000,00     

Преноси се на 2013 годину

      Г) ОПРЕМАЊЕ ОДСЕКА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ                    500.000,00

Преноси се на 2013 годину
                Д).ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
-ОБЈЕКТИ                                                                                     500.000,00
-ОПРЕМА.                                                                                     300.000,00
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-ТРАНСП. СРЕДСТВА                                                                 100.000,00 
УКУПНО:                                                                                       900.000,00

Преноси се на 2013 годину

Напомињемо  да  је  број  корисника,  односно  студената  који  су  за 
остварење здравствене застите упућени једино на Завод за здравствену 
заштиту студената, износи преко 35 000

ЗАКЉУЧ  АК  

Завод за здравствену заштииту студената Ниш је пословну 2012. годину 
успешно завршио:

- остварени  су  пословни  резултати  у  складу  са  Уговором  о 
финансирању  здравствене  заштите  са  Републичким  заводом  за 
здравствено осигурање у целости;

-  набављена  је  нова  опрема  у  циљу  квалитетнијег  пружања  услуга 
пацијентима;

- постављене су организационе основе за здравствено-васпитни рад.

- Створени предуслови за увођење установе у акредитацију 

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
СТУДЕНАТА НИШ
 ВД ДИРЕКТОРА

________________________________
      ДР Радомир Пешић
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