
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 24.02.2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на План рада и развоја
Завода за здравствену заштиту студената Ниш за 2014. годину.

II Предлог решења о давању сагласности на План рада  и развоја Завода  за
здравствену заштиту  студената  Ниш  за  2014.  годину  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 Мирјана Поповић , начелница Управе за дечију, социјалну
и  примарну здравствену  заштиту  и  др  Радомир  Пешић,  директор  Завода  за
здравствену заштиту студената Ниш.

Број: 257-5/2014-03
У Нишу, 24.02.2014.године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф . др Зоран Перишић 
                                                                                                                                                            



На  основу  члана  37 Статута  Града  Ниша  („Службени  лист  Града
Ниша“,  бр.  88/2008),  Скупштина  Града  Ниша  на  седници  одржаној
___________ 2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I    ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  План  рада  и  развоја  Завода  за
здравствену  заштиту  студената  Ниш  за  2014.  годину  ,  број  1930  од
16.12.2013.године,  усвојен  одлуком  Управног  одбора  Завода за здравствену
заштиту  студената  Ниш  број  УО  5/2013-4  ,  на  седници  одржаној
16.12.2013.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 16.12.2013. године Одлуком бр.УО5/2013-4  усвојио је
План  рада и развоја Завода за здравствену  заштиту  студената  Ниш  за  2014.
годину  број  1930  од  16.12.2013  године  и  доставио  Управи  за  дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту.

Основни  задатак  Завода за здравствену заштиту  студената  у  донетом
Плану  рада и развоја   је очување и унапређење здравља студената  и јачање
здравственог  потенцијала  и даљи  рад  на  квалитету  и ефикасности  пружања
здравствених  услуга  у  циљу  очувања  здравља  студената,  превенцији,
дијагностици и терапији.

За планиране  активности  из  Планa рада  и  развоја   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.

План  рада  и  развоја   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  –
      Мирјана Поповић

  _______________





ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ  ЗАШТИТУ
СТУДЕНАТА НИШ

ПЛАН РАДА И РАЗВОЈА 
ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ  СТУДЕНАТА НИШ

ЗА 2014 ГОДИНУ

Ниш, 2013. година



ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ  ЗАШТИТУ
 СТУДЕНАТА  НИШ

          

ПЛАН РАДА И РАЗВОЈА
ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ  ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА

НИШ
ЗА 2014 ГОДИНУ

УВОДНЕ  НАПОМЕНЕ

Кључна опредељења Завода за здравствену заштиту студената Ниш, као
специјализоване установе примарног здравства која збрињава здравље 
студената, су : промоција здравља младих и примарна превенција, као и 
развој партнерских односа и јачање законске регулативе. У свим 
Плановима и развојним опредељењима Завода 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 међу секторима, 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 - области унутар којих је потребна координација 
између Завода и других сектора  а посебно и самог Завода  са 
едукованим тимовима лекара и медицинских сестара и техничара као и 
здравствених сарадника, чија је обавеза -  спровођење предвиђене 
активности у сарадњи са саветовалиштима односно центрима за 
превентивне услуге  студентима 

2



ПЛАН  РАЗВОЈА  за 2014 годину

План рада и развоја Завода за здравствену заштиту студената Ниш, се 
базира на основним принципима и вредностима истакнутим у свим 
документима у области јавног здравља и унапређења здравља младих- 
студената.
  Пословна политика Завода за здравствену заштиту студената Ниш, је у 
служби здравља студената и усмерена је ка квалитетном и ефикасном 
пружању здравствених услуга  у циљу очувања здравља, повећања 
обима превентивних активности, савременој дијагностици и терапији, па 
се и у 2014 години, као и до сада, очекује  даљи рад на квалитету и 
ефикасности пружања здравствених услуга.
Као актуелни здравствени проблеми у популацији студената , 
најизраженији у нашој средини, који захтевају организовану и 
континуирану акцију у циљу решавања, износе се:
-развојно-психолошки проблеми
-проблеми репродуктивног здравља
-сексуална активност
-сексуално преносиве инфекције
-болести зависности
- злостављање и занемаривање
- повреде
- физичка неактивност
- неправилна исхрана
- непрепознавање здравих стилова живота
Отуда  се планира и веће активност на здравствено превентивном раду, 
па су у том смислу и већ спроведене активности и то:
- Завод је укључен у кампању „ Борба против рака“,  „ Европску недељу 
превенције рака грлића материце“,  затим је:
- обележен дан без дуванског дима,
- Месец борбе против рака, 
- дан борбе против ТБЦа
-реализован је пројекат  „ У здравом телу здрав дух“,
- конкурисано је са пројектом у оквиру декаде рома код Министарства 
здравља,
- остварена је сарадња са „ Друштвом за развој деце и омладине“,
- обележен је Међународни дан физичке активности,
- обележена је и недеља здравља уста и зуба,
чији се континуитет планира и у 2014 години, уз  бројне друге активности, 
које су планиране и предвиђене прописима који регулишу ову материју.

 Планира се и низ других активности везаних за календар јавног здравља
а и повезивање са установама чији је рад усмерен на очувању и 
унапређењу здравља младих.

У 2013. години у Заводу су радила 47 запослена, и то :
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Р.бр. ОРГАНИЗАЦИОНЕ  ЈЕДИНИЦЕ УКУПНО

1 Здр. заштита  студената 15
2 Здр.  заштита  жена 4
3 Дерматовенерологија 2
4 Неуропсихијатрија 2
5 Офталмологија 1
6 Лабор.  дијагностика 3
7 Стоматолошка  здравствена заштита 10

8
Служба за опште, правне и економско 
финансијске послове и одржавање 10

УКУПНО 47

У погледу кадра,  ова здравствена установа  не  исказује  вишак
кадрова  са  аспекта  Правилника  о  ближим  условима  за  обављање
здравствене делатности (Сл. гласник РС 43/06). 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Финансијски  план  Завода  садржи  елементе  и  основ  за  израду
Плана  рада  установе,  Плана  јавних  набавки,  текућег  одржавања  и
инвестиција. 

 За  2014.  годину  планирана средства  су исказана   предрачуном
средстава  за  2014.  годину  и  Уговором  о  финансирању  који  Завод
закључује  са  Републичким  фондом  за  здравствено  осигурање. Сходно
истом, за 2014 годину планирано је:

Финансијски план ЗУ за 2014 - П Р И Х О Д И
Завод за здравствену заштиту  студената Ниш

у 000 динара

 ПРИХОДИ укупни
Град
Ниш РФЗО

Сопствени
и остали

55.982 53.482 2.500
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Финансијски план ЗУ за 2014 - Р А С Х О Д И Завод за здравствену заштиту
студената Ниш

у 000 динара

 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ укупно
Град
Ниш РФЗО

Сопствени
иостали

55.982 53.482 2.500

ПЛАН ЗДРАВСТВЕНИХ  УСЛУГА 

План рада Завода за здравствену заштиту студената базиран је на
просторним  капацитетима,  медицинској  опреми  и  кадровима  којима
Завод располаже.

Планирана  средства  за  здравствену  заштиту  из  обавезног
здравственог  осигурања  за  2014.  годину,  утврђена  су Финансијским
планом Републичког фонда за здравствено осигурање  за 2014. годину а
у односу на број студената који је тренутно 35096

- ОПШТА МЕДИЦИНА

АКТИВНОСТИ
План
2014

ПРЕВЕНТИВА 7450
*Превентивни  преглед одраслих 7450
КУРАТИВА 34900
ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ 12452
ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 410

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА

АКТИВНОСТИ План 
2014.

ПРЕВЕНТИВА 4880
КУРАТИВА 7680
ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ 2688
ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

411
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ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА

АКТИВНОСТИ План 2014

Број осигураника који су користили услуге 
лабораторија

9868

УЛТРАЗВУЧНА ДИЈАГНОСТИКА

АКТИВНОСТИ
План
2014

Услуге ултразвука 120

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНА   ОФТАЛМОЛОГИЈА

АКТИВНОСТИ План
2014

Прегледи  лекара 3500
Поновни специјалистичко-консултативни преглед 1500

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНА  НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА

АКТИВНОСТИ
План
2014.

Прегледи лекара 3220
Психијатријски преглед - први 3050
Поновни специјалистичко-консултат. преглед  психијатра 170

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНА   ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА

АКТИВНОСТИ
План
2014.

Прегледи лекара 5900
Дерматовенеролошки преглед - први 3100
Поновни специјалистичко-консултативни преглед 2800

СТОМАТОЛОШКА  ЗДРАВСТВЕНА  ЗАШТИТА

АКТИВНОСТИ План 2014.

СВЕГА УСЛУГА 26078

ПЛАН КАДРОВА

План  кадра  при  уговарању  са  Републичким  фондом за  здравствено
осигурање, па  тако и  за  2014.  годину  је,  „уговорени  број  радника“ са
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стањем на дан 31.12.2013. године. План кадрова и за овај Завод као и за
остале здравствене установе, доноси Министарство здравља, али у току
2014 године  планира  се  и  пријем  нових  недостајућих  кадрова,  у
зависности  од  потреба и  простора које ова установа  има али пре свега
од процене надлежног ресорног Министарства .

ПЛАН НАБАВКИ  И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА

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 центром у Нишу и Центрима у другим Општинaма  са 
подручја овог Региона, Универзитетом у Нишу, а пре свега са 
струк турама Града Ниша , који је сходно Закону у 2007-ој години, 
преузео права оснивача над овом установом.
Потребна сретства за надоградњу износила би  цца 25.000.000,00 
динара.

2.ЗАМЕНА ПОДНИХ ОБЛОГА

Замена дотрајале подне облоге у згради Завода показала се 
неопходном. 
За замeну дотрајале подне облоге у  Заводу, потребно је цца 500.000,00 
динара.

3.  САНАЦИЈА ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ........................         600.000,00

 В) 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 самим тим, смањили 
би се и трошкови рада ове установе.

          То се пре свега односи на набавку :

1. Медицинске опреме, и то:

Опис Кол. Цена без пдв 

Ласер за скидање кондилома 1 1.650.000,00Дин.

Сонда за мека ткива компатибилна за ХД3 1 550.000,00 Дин.

Биохемијски анализатор - аутоматски 1 880.000,00 Дин.

Диспензор фиксни 1 79.000,00 Дин.

Аутоматска пипета фиксна,  2     24.000,00 Дин.

Водено купатило - 20 места 1 89.000,00 Дин.
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Коагулометар 1 150.000,00 Дин.

Хелиоапарат  за сушење пломбе 1 35.000,00 Дин.

Стоматолошка столица са свим прикључцима 2 800.000,00 дин

ЕКГ  апарат . портабл 2 260.000,00 дин

Сет  за терен-општа медицина 2 100.000,00 дин

Центрифуга -30 места 1 383.000,00 Дин.

УКУПНО ДИНАРА                                                     4.980.555,00 дин

.2.) Немедицинска опрема 
Опис кол Цена без пдв 

Аутомобил 1 1200.000,00

УКУПНО ДИНАРА                                                     
1.200.000,00

УКУПНО ДИНАРА (1.1 + 1.2.)                                          6.180.555,00

2. Опрема битна за развој информационог система, и то:
-    Преносиви рачунар  са оперативним
     системом                                                           ком 2       120.000,00 дин- 
-    легални оперативни   систем                          ком  6        80. 000,00 дин-
________________________________________________________________

УКУПНО ДИНАРА:                                                            200.000,00
Г) ОПРЕМАЊЕ  ОДСЕКА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ                          500.000,00
Д).ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
-ОБЈЕКТИ                                                                                     500.000,00
-ОПРЕМА.                                                                                     300.000,00
-ТРАНСП. СРЕДСТВА                                                                 100.000,00 
УКУПНО:                                                                                       900.000,00

Посебно подвлачимо да би се, на овај начин,  створили  услови   за 
запошљавање и још већег броја младих лекара и медицинских сестара и
медицинских радника других области, што је нама потребно а од 
интереса је и за све структуре. 

Завод за здравствену заштиту
           студената Ниш

     Директор

 ________________________
          Др Радомир Пешић

8



ЗЗЗЗ СТУДЕНАТА НИШ- ПЛАНИРНА СРЕДСТВА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

I. ОБЈЕКТИ

1. НАДОГРАДЊА…………………                            25.000.000,00
Текуће одржавање
2.  ЗАМЕНА ПОДНИХ ОБЛОГА………………………     500.000,00
3. САНАЦИЈА ХИДРОИЗПЛАЦИЈЕ........................      600.000,00

      УКУПНО                                                                                26.400.000,00

II.          ОПРЕМА:

1.Медицинске опреме, и то:
1.

Опис Кол. Цена без пдв  

Ласер за скидање кондилома 1 1.650.000,00Дин.

Сонда за мека ткива компатибилна за ХД3 1 550.000,00 Дин.

Биохемијски анализатор - аутоматски 1 880.000,00 Дин.

Диспензор фиксни 1 79.000,00 Дин.

Аутоматска пипета фиксна,  2 24.000,00Дин.

Водено купатило - 20 места 1 89.000,00 Дин.

Коагулометар 1 150.000,00 Дин.

Хелиоапарат  за сушење пломбе 1 35.000,00 Дин.

Стоматолошка столица са свим прикључцима 2 800.000,00 Дин.

ЕКГ  апарат . портабл 2 260.000,00 Дин.

Сет  за терен-општа медицина 2 100.000,00 Дин.

Центрифуга -30 места 1 383.000,00 Дин.

УКУПНО ДИНАРА                                                      4.980.555,00 Дин.

.2.) Немедицинска опрема 
Опис кол Цена без пдв 

Аутомобил 1 1200.000,00

УКУПНО ДИНАРА                                                     
1.200.000,00

УКУПНО ДИНАРА (1.1 + 1.2.)                                        ____________

2. Опрема битна за развој информационог система, и то:
-    Преносиви рачунар  са оперативним
     системом                                                           ком 2       120.000,00 дин- 
-    легални оперативни мсистем                          ком  6        80. 000,00 дин-
________________________________________________________________

УКУПНО ДИНАРА:                                                            200.000,00
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      Г) ОПРЕМАЊЕ ОДСЕКА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ                    500.000,00

                Д).ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
- ОБЈЕКТИ                                                                                     500.000,00
- ОПРЕМА.                                                                                      300.000,00
-     ТРАНСП. СРЕДСТВА                                                                 100.000,00 
УКУПНО:                                                                                       900.000,00
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ЗЗЗЗ СТУДЕНАТА НИШ – ПЛАНИРАНИ КАДРОВИ

Постојећи кадрови Потребан кадар
ВСС ВШС ССС НКВ ВСС ВШС ССС НКВ

Специјалиста опште 
медицине

5 6

Специјалиста 
дерматовенеролог

1 1

Специјалиста 
неуропсихијатар

1 1

Специјалиста гинеколог 2 2
Специјалиста опште 
стоматологије

3 4

Специјалиста оралне 
хирургије

1 1

Специјалиста за болести 
уста и зуба

1 1

Специјалиста протетичар 1 1
Специјалиста интерне 
медицине

1

Специјалиста офталмолог 1 1
Доктор медицине 1 2
Доктор стоматологије 1
Виши лаборант 1 1
Медицинска сестра 10 13
Стоматолошка сестра 4 6
Зубни техничар 1
Акушерска сестра 2 2
Лекар  специјалиста 
биохемичар

1 1

Лаборант 1 2
Психолог 1
Социјални радник 1
Дипл. Правник-правосудни 
испит

1 1

Дипл. Ецц-стручни испит 1 1
Систем администратор  и 
референт ППЗ

1 1

Администр атор оператор 1 1
Материјални књиговођа 1 1
Благајник 1 1
Возач- радник на 
одржавању

1 1

Хигијеничар 3 4
УКУПНО: 22 3 19 3 26 3 26 5
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