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АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА 

ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА БОЛНИЧКУ  ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. 

ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ  
 

I  НИШАВСКОГ ОКРУГА 
 

Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из области 

обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2015. годину (у даљем тексту: 

Правилник; „Службени гласник РС“, бр. 1/2015) уређен је садржај и обим права на 

здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања из Закона о здравственом 

осигурању („Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 109/2005-исправка, 88/2010, 57/2011, 

110/2012 и 106/2015) за поједине врсте здравствених услуга и поједине врсте болести 

(члан 1. Правилника). 

Под садржајем здравствене заштите, према Правилнику, подразумевају се 

поступци и методе превенције, дијагностике, лечења и рехабилитације ради 

спречавања, сузбијања, раног откривања и лечења болести, повреда и других 

поремећаја здравља, а који су обухваћени обавезним здравственим осигурањем (члан 2. 

Правилника). 

Под обимом здравствене заштите, у смислу овог Правилника, подразумева се број 

и дужина трајања поступка и метода дијагностике, лечења и рехабилитације, као и 

друге величине којима се може изразити обим појединих садржаја здравствене заштите 

(систематско пружање здравствених услуга у одређеном временском периоду и др), а 

који чине садржај права из обавезног осигурања. 

Поред наведеног Правилника, као основ за планирање обима и садржаја права на 

здравствену заштиту за 2015. годину коришћени су: 

1. Упутство за израду планова рада здравствених установа у Републици Србији 

за 2015. годину израђеног од стране Института за јавно здравље Србије “Др 

Милан Јовановић Батут” и 

2. Правилник о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора 

са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за 2015. 

год. 

 

Анализом планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних лица на 

здравствену заштиту у 2015. години обухваћена је здравствена заштита која се 

остварује на свим нивоима здравствене делатности у здравственим установама на 

територији Нишавског и Топличког округа које су у државној својини. 

Резултати Анализе могу помоћи да се изврши корекција постојећих права 

осигураних лица на здравствену заштиту, прописивање адекватније и квалитетније 

здравствене заштите и постизање бољег здравља становништва, као и за процену 

потреба у здравственој заштити и приоритета за наредни период. 

 

СЕКУНДАРНА И ТЕРЦИЈАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 

Анализа планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних лица на 

болничку здравствену заштиту у 2015. години базира се на анализи фактурисане 

реализације у 2015.години, а у односу на планиране здравствене услуге у случају 

болести и повреде, пружених у здравственим установама стационарне здравствене 

делатности у државној својини.  
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КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ У 2015. ГОДИНИ  

 

 У ингеренцији Института за јавно здравље Ниш - односно Републичког фонда за 

здравствено осигурање- Филијале Ниш, на секундарном нивоу здравствене заштите су 

установе које се налазе у оквиру Нишавског управног округа као и установе на 

територији Општине Сокобања, што чини укупно 390.154 становника (процена 

становништва из 2013. године Републичког завода за статистику); односно установа 

терцијарне здравствене заштите за подручје југоисточне Србије (за око 1,7 милиона 

становника): 

 

1. Клинички центар Ниш са следећом структуром постеља: 1.465 (по Плану 

мреже) у стационару, плус: неонатологија - 103 (80 постеља на Гинеколошко-

акушерској клиници, 16 на Дечјој интерној клиници и 7 на Дечијој хирургији); 

за мајке пратиље - 66 постеља и дневне болнице - 299; 

2. Општа болница из Алексинца са 135 постеља (по Плану мреже), плус 4 

постеље у дневној болници; 

3. Клиника за стоматологију Ниш- односно Служба за максилофацијалну 

хирургију, са 25 постеља (по Плану мреже), плус 4 постеље у дневној болници; 

4. Специјална болница за неспецифичне плућне болести ”Сокобања”; за 

болничко лечење опредељено је 125 постеља и 165 постеља за општу 

рехабилитацију (по Плану мреже), плус 15 постеља у дневној болници; 

5. Специјална болница за плућне болести "Озрен" – Сокобања са 150 постеља 

(по Плану мреже); 

6. Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања” за болничко лечење 

опредељено је 120 постеља и 350 постеља за општу рехабилитацију (по Плану 

мреже), плус 6 постеља у дневној болници; 

7. Специјална болница за психијатријске болести “Горња Топоница“ са 800 

постеља (по Плану мреже), плус 30 места у дневној болници; 

8. Војна болница Ниш са 100 постеља (по Плану мреже), плус 12 постеља у 

дневној болници. 

 

За болничку здравствену заштиту било је на располагању укупно 3.435 постеља (по 

Плану мреже), од којих 2.120 за краткотрајну хоспитализацију и 1.315 за лечење и 

рехабилитацију у специјалним болницама. 

 

Хоспитализовано је у 2015. години 77.369 болесника (прошле 85.606) и остварено 

865.913 дана лечења (прошле 891.666), са просечном дужином лечења 11,19 дана 

(прошле 10,42) и просечном заузетошћу од 69,08% (прошле 71,12%).  

 

У протеклих пет година број хоспитализованих (2011 је 82.993; 2012 75.645; 2013 

82.356; 2014 је 85.606; 2015 je 77.369,) односно број болесничких дана (2011 је 932.402; 

2012 826.179; 2013 је 951.598; 2014 је 891.666; 2015 je 865.913) је релативно 

константан осим 2012. године, уз напомену да је 2013. године у анализу ушла и Војна 

болница Ниш, а ове 2015. године анализа је урађена без података за ову установу, 

уговарање и праћење рада остварује се преко Републичког института за јавно 

здравље. 

 



 4 

70000

75000

80000

85000

90000

2011 2012 2013 2014 2015

lica

 
 

 

750000

800000

850000

900000

950000

1000000

2011 2012 2013 2014 2015

b.o. Dani

 
 

 Клинички центар Ниш 

 

План рада у домену дана хоспитализације на нивоу установе остварен је 81,94% 

(остварена су укупно 350.525 болесничка дана од планираних 427.780), чиме План није 

извршен. 

Клинике које нису извршиле План у 2015. години су: Клиника за гинекологију и 

акушерство (68,88%), Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма 

(60,90%), Клиника за хематологију и клиничку имунолугију (83,33%), Клиника за 

кардиоваскуларне болести (87,25%), Клиника за инфективне болести (64,44%), Клиника 

за кожне и полне болести (87,41%), Клиника за плућне болести и Т.Б.Ц. Кнез Село 

(73,70%), Клиника за неурохирургију (78,51%), Клиника за општу хирургију (85,41%), 

Клиника за очне болести (71,76%), Клиника за урологију (86,21%), Клиника за 

неурологију (75,31%), Клиника за пластичну и реконструктивну хирургију (71,49%), 

Клиника за заштиту менталног здравља (36,19%), Клиника за дечју хирургију, 

ортопедију и неурохирургију (57,82%), Клиника за онкологију и радиотерапију 

(65,05%) и Центар за минимално инвазивну хирургију (72,92%). 

План рада у домену хоспитализације оболелих лица остварен је са 72,75% 

(остварено је 49.059 хоспитализација од планираних 67.437), чиме План није извршен. 

Клинике које нису извршиле План у 2015. години у домену хоспиализованих 

лица су: Клиника за гинекологију и акушерство (71,34%), Клиника за 

гастроентерологију и хепатологију (68,19%), Клиника за ендокринологију, дијабетес и 

болести метаболизма (67,21%), Клиника за хематологију и клиничку имунологију 

(84,71%), Клиника за кардиоваскуларне болести (81,54%), Клиника за инфективне 

болести (55,38%), Клиника за болести ува, грла и носа (55,65%), Клиника за плућне 

болести и Т.Б.Ц. Кнез Село (86,46%), Клиника за неурохирургију (72,65%), Клиника за 

општу хирургију (46,97%), Клиника за очне болести (52,71%), Клиника за урологију 

(61,08%), Клиника за психијатрију (87,601%), Клиника за неурологију (67,61%), 

Клиника за пластичну и реконструктивну хирургију (50,96%), Клиника за зашту 

менталног здравља (48,07%), Клиника за дечију хирургију, ортопедију и 
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неурохирургију (68,28%), Клиника за дечије интерне болестии (85,51%), Клиника за 

онкологију и радиотерапију (88,40%) и Центар за минимално инвазивну хирургију 

(69,71%).  

     Просечна дужина хоспитализације у 2015. години на нивоу Клиничког центра 

је 7,1 дан, што је 0,8 дана више од планираног (планирано 6,3 дана). Просечна заузетост 

постеља у овом извештајном периоду је 65,55% (планирано 80,00%), чиме План није 

извршен.   

Знатно мања просечна дужина хоспитализације од планиране је на Клиници за 

онкологију и радиотерапију (8,2 дана- планирано 11,1) и на Клиници за заштиту 

менталног здравља (9,8 дана- планирано 13). Знатно је већа просечна дужина 

хоспитализације од планиране на Клиници за општу хирургију (6,8 дана- планирано 

3,7) и на Клиници за болести ува,грла и носа (7,9 дана- планирано 4,6).  
 

Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања” 
 

 Институт има 470 болесничких постеља (120 за болничко лечење и 350 за 

рехабилитацију). За болничко лечење годишњим Планом предвиђено је 

хоспитализовати 3.540 лица, хоспитализовано је 3.563, остварење је 100,65%, чиме је 

План остварен.  

 Реализација годишњег Плана по организационим јединицама је следећа: 

Кардиологија- хоспитализовано 1.846 лица, 105,49%, планирано 1.750; Ортопедија- 

хоспитализовано 339 лица, 77,05% од планираних 440 (План није остварен) и 

Реуматологија, где је хоспитализовано 1.378 лица, 102,07% , планирано 1.350 (План 

остварен).  

 Од укупно годишњим Планом пројектованих 30.000 болесничких дана за 

болнички ниво, остварено је 99,91% или 29.974 болесничких дана, чиме је План 

остварен. 

 Просечна дужина хоспитализације је 8,41 дана, (планирано је 8,47), а просечна 

заузетост постеља је 68,43% (планирано 68,49%), чиме је План остварен. 

 Рехабилитација: У 2015. години хоспитализовано је 5.985 пацијената (115,10%), 

планирано 5.200 на годишњем нивоу, чиме је План остварен. Остварено је 128.427 

болесничких дана, планирано 115.000, што представља извршење од 111,68%, чиме је 

План остварен. 

 Просечна дужина лечења је 21,46 дана, планирано 22,12, а просечна заузетост 

постеља 100,53% а планирано 90,02%, чиме је План остварен. 
 

 Општа болница Алексинац 
 

 Општа болница из Алексинца је капацитета 135 постеља. Од годишњим Планом 

планираних 35.709 болесничких дана, остварено је 97,90% (34.958 болесничких дана), 

чиме је План извршен. План није извршен само на одељењу педијатрије- 74,14% 

(остварено је 2.706 б.о. дана од планираних 3.650). 

 Планирани број лечених лица (5.394), остварен је од 106,19%,  хоспитализована 

су 5.728 лица, чиме је План извршен.  

 Просечан број хоспитализација по доктору специјалисти, у организационим 

јединицама је следећи: интерно одељење 216, општа хирургија 222, ортопедија 125, 

урологија 257, гинеколошко-акушерско одељење 97 и педијатријско одељење 138.  

 Просечна дужина хоспитализације је 6,1 дана, што је за 0,5 дана мање од 

планиране (6,6); Просечна заузетост постеља износи 70,94% (годишњи План је 72,47%) 

чиме је План извршен. 
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 Специјална болница за плућне болести „Озрен“ – Сокобања  
 

 Од годишњим Планом планираних 40.830 болесничких дана, извршено је 

99,38% (40.576 болесничких дана), чиме је годишњи План извршен. 

 План дана хоспитализације је остварен: у јединици пулмологије 98,40% 

(планирано 32.850 а извршено 32.325), интерне-медицине 103,36% (планирано 4.106 а 

извршено 4.244), офталмологије 103,43% (планирано 3.874 а извршено 4.007). 

 Од годишњим Планом планираних 2.207 хоспитализованих лица, 

хоспитализовано је 2.022 тј. 91,62% чиме је План извршен. 

 Просечна дужина хоспитализације је 20 дана, за 2 дана дуже од планиране (18). 

Просечна заузетост постеља на годишњем нивоу је 74,11% (планирано је 74,58%), чиме 

је План извршен. 
 

 Специјална болница за психијатријске болести “Горња Топоница“ 
 

 Од планираних 228.140 болесничких дана реализована су 205.602 болесничка 

дана (90,12% планираног)- чиме је План извршен. 

  Хоспитализовано је 2.407 лица, планирано 2.322 (103,66%),  План је извршен. 

Просечна дужина хоспитализације је 85,42 дана (планирано 98,25). Просечна заузетост 

постеља је 70,41% (планирана просечна заузетост је 78,13%). 
 

 Специјална болница за неспецифичне плућне болести „Сокобања“  
 

У болници је на 125 постеља, годишњим Планом планиран 40.881 болеснички 

дан, остварење је 103,04% (42.124), чиме је План остварен. Све организационе јединице 

су План оствариле по овом параметру. 

План рада у домену броја лечених лица остварен је са 131,16% (хоспитализовано 

је  5.989, планирано 4.566), чиме је План остварен изнад оптималног. Испод 

оптималног, само по броју лица, је остварење на Одељењу дечије пулмологије. План 

рада је остварен са 72,52% (остварен број хоспитализованих је 491 од планираних 677), 

чиме План није остварен.  

Остварена просечна дужина хоспитализације за болничко лечење је 7,03 дана, 

што je 1,92 дана мања од планираног (8,95). Остварена просечна заузетост постеља у 

овом извештајном периоду износи 92,33%, планирано (89,60%,), чиме је План остварен.  

Рехабилитација је на 165 постеља, остварила 28.163 болесничкa дана, што је 

46.76% од планираних 60.225, тиме План није остварен. 

 Рехабилитована су 1.592 болесника што је 55.51% од планираних 2.868, чиме 

План није остварен. На Оделењу за рехабилитацију просечна дужина хоспитализације 

износи 18 дана, 3 дана мање од планираног 21 дана. Просечна заузетост постеља у овом 

извештајном периоду износи 49,76%, планирано је 100% према чиме План није 

остварен. 
 

 Клиника за стоматологију (Служба за максилофацијалну хирургију) 

 Капацитет Службе максилофацијалне хирургије је 25 постеља. Од Планом 

планираног годишњег броја лечених лица (1.118), хоспитализовано је 91,59% (1.024) 

чиме је План извршен. 

 Број хоспитализација, по доктору специјалисти је 128 (3 недељно).  

 Од укупно годишњим Планом планираних 6.250 болесничких дана остварено је 

89,02% (5.564), чиме План није извршен.  

 Просечна дужина лечења планирана у 2015. години је 5,6 дана, остварено 5,4 

дана. Просечна заузетост постеља планирана за 2015. годину је 83,33%, овај извештајни 

период има извршење од 60,98%, чиме План није извршен. 
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СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 
 

 Клинички центар Ниш 
 

 Услуге специјалистичких прегледа за амбулантне пацијенте у 2015. години, на 

нивоу Клиничког центра Ниш, остварене су 87,16% (остварена 582.192 прегледа од 

планираних 667.940), чиме План није остварен. Услуге консултативног прегледа за 

стационарне пацијенте остварене су 92,92% (остварена 37.024 прегледа од планираних 

39.847), чиме је План остварен. 
 

Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања” 
 

У Институту, у оквиру болнице, остварено је  31.176 специјалистичких прегледа 

за амбулантне пацијенте, (104,44%), планирано 29.850, чиме је План остварен. За 

стационарне пацијенте остварено је 29.974 специјалистичких консултативних прегледа 

од 30.000 предвиђених Планом, што је 99,91% , чиме је План остварен. 

На рехабилитацији је остварено 8.400 специјалистичких прегледа за амбулантне 

пацијенте, (112,00%), планирано 7.500, чиме је План остварен. За стационарне 

пацијенте остварено је 128.427 специјалистичких прегледа од 115.000 предвиђених 

Планом, што је 111,68%, чиме је План остварен. 
 

 Општа болница Алексинац 
 

На нивоу установе услуге специјалистичких прегледа остварене су 117,07 

116,04% годишњег Плана (остварено је 122.520, планирано 105.587), чиме је План 

извршен. Организациона јединица која није извршила План амбулантних прегледа је 

ОРЛ (85,88%- 7.138 од 8.312). Значајно веће извршење је у амбуланти хирургије 

(122,86%), ортопедије (149,38%), урологије (124,80%), офталмологије (131,47%) и 

педијатрије (131,37%). 

Број специјалистичких прегледа (амбулантних) по доктору медицине- 

специјалисти, у организационим јединицама је следећи: интерно одељење 1.796, општа 

хирургија 3.396, урологија 6.503, ортопедија 5.086 , гинекологија са акушерством 930, 

пнеумофтизиологија 5.203, офталмологија 12.457, ОРЛ 7.138, психијатрија 3.238, 

неурологија  5.200, физикална медицина и рехабилитација 9.110 и дерматовенерологија 

6.419. 

Услуге у виду консултативних специјалистичких прегледа за стационарне 

болеснике остварене су са 93,97% годишњег Плана (4.444 од планираних 4.729), чиме 

је План извршен.  
 

 Специјална болница за плућне болести „Озрен“ – Сокобања 
 

Услуге у виду специјалистичких прегледа (амбулантних) остварене су 136,4% 

(остварено је 3.780, планирано 2.771) чиме је План остварен. Услуге у виду 

специјалистичких прегледа (стационарних), остварене су 110,21% (остварено је 6.199, 

планирано 6.832), чиме  је План остварен. 

 Број специјалистичких прегледа, у овом извештајном периоду, по доктору 

специјалисти је следећи: пулмологија 294, интерно 278, офталмологија 782 и 

рехабилитација 1.348. 
 

 Специјална болница за психијатријске болести “Горња Топоница“ 
 

 Услуге у виду специјалистичких прегледа за амбулантне пацијенте извршене су 

102,00% (остварено 12.123, планирано 11.885 прегледа), чиме је План извршен. Број 

специјалистичких прегледа по доктору специјалисти на нивоу установе је 311. 
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 Специјална болница за неспецифичне плућне болести „Сокобања“  
 

Услуге специјалистичких прегледа (амбулантних) у болничком делу, остварене 

су са 109,78% годишњег Плана (остварено је 6.878, планирано 6.265), чиме је План 

остварен. 

Услуге специјалистичких прегледа (амбулантних) у делу рехабилитације, 

остварене су 72,77% годишњег Плана (остварено је 3.100 од планираних 4.260), чиме 

План није остварен. 
 

 Клиника за стоматологију (максилофацијална хирургија) 
 

Услуге специјалистичких прегледа (амбулантних) у овој Служби, остварене су 

59,51% (остварено 7.885 од планираних 13.250), чиме План није извршен. Број 

специјалистичких прегледа, по доктору специјалисти максилофацијалном хирургу је 

717. 
 

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМ 
 

На територији Нишавског округа у оквиру пет здравствених установа 

(Клинички центар Ниш, Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”, 

Клиника за стоматологију- Служба максилофацијалне хирургије, Општа болница 

Алексинац и Војна болница Ниш  у функцији је 39 операционих сала, 26 у Клиничком 

центру, 3 у ОБ Алексинац, 3 у Клиници за стоматологију, 1 у Институту Нишка бања 

6 у Војној болници Ниш. У поменутим установама у хируршком сектору упошљен је 

укупно 211 лекар (без војне болницеНиш). У прошлој години на нивоу округа су урађене 

37.380 операција што представља просечно 177 операција по лекару из ове 

делатности. 
 

У протеклих пет година просечан број операција по лекару- извршиоцу хируршког 

сектора био је следећи: 2011 године- 193 (46.172, 239); 2012 године- 158 (37.447, 237); 

2013 године 174 (41.370, 238); 2014 године 176 (43.344 и 247) ; 2015 године 155 (37.380 

и 211). 
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 Клинички центар Ниш 
 

 Од планиране 79.562 операције на нивоу Клиничког центра Ниш, у 2015. години 

остварена је 34.961 операција, 43,94% Плана, чиме План није извршен. Планирано је 

било оперисати 33.462 лица а оперисана су 32.192 пацијента, са процентом остварења 

96,20%, чиме је План извршен.   

 Клинике које нису извршиле План броја операција су: Клиника за нефорлогију 

(12,07%), Клиника за гинекологију и акушерство (54,58%), Клиника за урологију 

(45,66%), Клиника за ортопедију и трауматологију (38,78%), Клиника за болести ува, 

грла и носа (29,47%), Клиника за општу хирургију (45,39%), Клиника за очне боелсти 
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(87,82%), Клиника за неурохирургију (85,65%), Клиника за дечију хирургију, 

ортопедију и неурохирургију (39,05%), Клиника за васкуларну хирургију (15,78%) и 

Клиника за пластичну и реконструктивну хирургију (38,47%). 
 

 Општа болница Алексинац 
 

 Од планираних 977 операција остварене су 784, са процентом остварења 80,24%, 

чиме План није извршен. Следеће организационе јединице нису извршиле План: Одсек 

ортопедије 46,18% (115 од планираних 249); и Одељење гинекологије и акушерства 

77,18% (115 од планираних 149). 

 Број операција по доктору медицине- специјалисти износи: општа хирургија- 70, 

ортопедија- 38, урологија- 71, гинекологија и акушерство-19. Разлог малог броја 

оперативних захвата и неизвршења планираног броја операција ортопедског Одсека је 

недостатак остеосанитетског материјала и имплантанта. 
 

 Клиника за стоматологију - Служба максилофацијалне хирургије 
 

 Планиране су 1.332 операције, фактурисана је 1.401 операција- са процентом 

остварења 105,18%, чиме је План извршен. Број операција по доктору специјалисти 

износи 127. 
 

Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања” 
 

У оквиру ОЈ Ортопедија остварено је 78,00% планираних операција (остварено 

234 од 300 планираних), по броју оперисаних лица остварен је план са 116,75% (230 

оперисано, 197 планирано), План није остварен у домену броја операција. 
 

БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НЕОНАТУСА  
 

 За болничку здравствену заштиту неонатуса на територији Нишавског округа  у 

2015. години на располагању је било 115 постеља и то: 103 у Клиничком центру Ниш 

(Гинеколошко- акушерска клиника 80, Дечја интерна клиника 16 и Дечја хируршка 

клиника 7) и 12 у Општој болници Алексинац. 

 

 У 2015. години у породилиштима на Нишавском округу рођено је укупно 3.433 (у 

2014. било је 3082) новорођенчади (за 11,39% више него у претходној години). Просечна 

дужина боравка новорођенчади на одељењима неонатологије је била 5,1 дан, што је за 

0,4 дана више него 2014.године. Кад се посматра број новорођене деце примећује се 

значајан пад броја новорођенчади у односу на 2013.год. (10,41%) 

 

 У задњих пет година број рођених, односно просечна дужина лечења је:; 2011. 

године- 3.529 са 4,4; 2012.године- 3.455 са 4,5; 2013 године- 3.440 са 4,5; 2014 године- 

3.082 са 5,0 дана; 2015 године- 3.433 са 5,1 дан. 
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ПРАТИОЦИ ЛЕЧЕНИХ ЛИЦА  

 

 У 2015. години на нивоу Нишавског округа боравило је 5.113 пратилаца 

осигураних лица (43,04% у односу на План) и остварено је 34.439 болеснички дан 

(47,84% у односу на План) са просечном дужином лежања од 6,7 дана (7,2 дана 

прошле године). 
 

 Клинички центар Ниш 
 

 Остварење броја пратилаца у 2015. години, на нивоу Клиничког центра Ниш је 

40,75% (остварено 4.294, планирано 10.538), чиме План није остварен.  

 Остварење броја дана боравка пратилаца је 47,09% (26.640 од планираних 

56.570), чиме План није остварен.   
 

 Општа болница Алексинац 
 

На Одељењу педијатрије, остварење броја пратилаца је 71,78% (201 од 

планираних 280) чиме План није извршен; број дана боравка пратиоца лечених лица 

износи 93,11% (1.676 од планираних 1.800). 
 

 Специјална болница за неспецифичне плућне болести „Сокобања“  
 

Остварење броја пратилаца, за болничко лечење је 74,17% (425 од планираних 

573), чиме План није остварен; остварење броја дана боравка пратилаца је 72,01% 

(3.919 од планираних 5.442), чиме План није остварен. 

Остварење броја пратилаца, за рехабилитацију је 32,27% (141 од планираних 

437), чиме План није остварен; остварење броја дана боравка пратилаца је 21,71% 

(1.693 од планираних 7.798), чиме План није остварен. 
 

 Клиника за стоматологију - Служба максилофацијалне хирургије 
 

 Планирани број пратилаца је 35, извршење је 91,43% (остварено је 32), чиме је 

План извршен. Број дана боравка има извршење од 169,23% (остварен је 110, 

планирано 65), чиме је План извршен. 
 

Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања” 
 

 Укупно један пратилац у болничком делу са дужином боравка од 10 дана 

(планирана 2 пратиоца и 20 дана). Од планираних 15 пратиоца на рехабилитацији било 

их је 19 (126,67%), а од планираних 300 болесничких дана за пратиоце остварен је 391 

дан, што је извршење од 130,33%, чиме је План остварен. 

 

ДНЕВНЕ БОЛНИЦЕ  
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 На територији Нишавског округа организовану дневну болницу имају КЦ Ниш 

(299), ОБ Алексинац (4), СБ Сокобања (15), Институт Нишка Бања (6), Клиника за 

стоматологију (4) и СБ“Горња Топоница“(30,)  укупно 358 постеља у којима је у 

прошлој години лечено 29.875 лица и остварено 79.970 дана лечења са просечном 

дужином лечења од 2,7 дана. 

 
 Петогодишње остварење броја лечених у односу на планирано: 2011 године- 53,30%; 
2012 године- 28,61%; 2013 године 52,72%;  2014 године 63,71%; 2015 године 58,85%. 

0

10

20

30

40

50

60

70

2011 2012 2013 2014 2015

ostvarenje broja lečenih

%

 
 Клинички центар Ниш 
 

Дневне болнице Клиничког центра Ниш у 2015. години у домену броја лечених 

лица, имају остварење од 55,07% (лечена су 25.902 лица од планираних 47.036), чиме 

План није остварен. 

План није остварен у следећим клиникама у домену броја лечених лица: 

Клиника за КВБ (3,54%); Клиника за нефрологију (15,69%); Клиника за 

гастриентерологију и хепатологију (80,13%); Клиника за ендокринологију, дијабетес и 

болести метаболизма (89,06%); Клиника за општу хирургију (0,05%); Клиника за 

васкуларну хирургију (18,57%); Клиника за урологију (81,70%); Клиника за заштиту 

менталног здравља (75,77%); Клиника за психијатрију (48,68%); Клиника за 

неурологију (84,55%); Клиника за неурохирургију (39,32%); Клиника за пластицну 

хирургију (47,42%); Клиника за инфективне болести (59,45%); Клиника за плућне 

болести - ТБЦ (58,55%); Клиника за очне болести (58,02%) као и на Клиници за дечју 

хирургију (11,93%).  

У домену броја дана лечења, Дневне болнице, имају остварење за овај 

извештајни период од 55,52% (остварено је 65.582 болничка дана од планираних 118 

130), чиме План није остварен.  

У oвом сегменту рада План није остварен у следећим Клиникама: Клиника за 

КВБ (3,45%); Клиника за нефрологију (10,98%); Клиника за гастриентерологију и 

хепатологију (77,49%); Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма 

(71,92%); Клиника за општу хирургију (0,05%); Клиника за васкуларну хирургију 

(18,54%); Клиника за урологију (78,26%); Клиника за заштиту менталног здравља 

(57,83%); Клиника за психијатрију (43,64%); Клиника за гинекологију и акушерство 

(19,05%); Клиника за неурохирургију (44,37%); Клиника за ОРЛ (34,17%); Клиника за 

пластицну хирургију (44,70%); Клиника за инфективне болести (50,26%); Клиника за 

кожне и полне болести (86,71%); Клиника за плућне болести - ТБЦ (74,93%); Клиника 

за очне болести (58,63%) као и на Клиници за дечју хирургију (59,70%).  
 

 Општа болница Алексинац 
 

Дневнa болницa (интерно одељење) у домену броја лечених лица- осигураника 
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РФЗО има остварење од 103,01% лечено је 1504 лица од планираних 1460, чиме је План 

извршен; идентично остварење је и у домену броја дана лечења односно обрту 

болничких постеља. 
 

 Специјална болница за неспецифичне плућне болести „Сокобања“  
 

 Дневна болница (интерна медицина и пулмологија) у домену броја лечених 

лица, има остварење од 91,79% (лечена су 503 лица од планираних 548), чиме је План 

остварен, и у оквиру броја дана лечења дневна болница има остварење од 80,43% ( 

3.523, планирано 4.380) чиме  План није остварен. 

Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања” 
 

За осигуранике РФЗО: Дневна болница у оквиру ОЈ Реуматологија у домену 

броја лечених лица има остварења од 114,33%, односно 114,58% у домену броја дана 

лечења (остварено 1.372 лица и 1.375 дана, а планирано по 1.200), чиме је План 

остварен. Дневна болница у оквиру ОЈ Кардиологија у домену броја лечених лица и 

броја дана лечења има иста остварења – 211,54% (остварено 275 лице/дан, а планирано 

130), чиме је План остварен. 
 

 Клиника за стоматологију - Служба максилофацијалне хирургије 
 

Дневнa болницa максилофацијалне хирургије (4 постеље) у домену броја 

лечених лица- осигураника РФЗО има остварење од 118,00% (лечено је 177 лица од 

планираних 150), чиме је План извршен; остварење у домену броја дана лечења је 

112,89% (254 од планираних 225), чиме је План извршен. 
 

 Специјална болница за психијатријске болести “Горња Топоница“ 
 

 Дневна болница (Центар у заједници „Медијана“) у домену броја лечених лица, 

има остварење од 58,60% (142 лица од планираних 250) чиме План није извршен; 

остварење у домену броја дана лечења је 98,16% (7.460 од планираних 7.600) чиме је 

План извршен.  

 

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА  

 

Укупан број лица упућених у 2015. години на лабораторијску дијагностику кроз 

болнички ниво здравствене заштите је 359.279, а укупан број узорака је био 1.288.851. 

 

Хематолошких анализа на нивоу Нишавског округа је урађено 379.743, што је 1,1 

анализа по пацијенту. 

Биохемијских анализа у оквиру болничке здравствене заштите је урађено 2.438.858, 

то су 6,7 анализе по пацијенту.  

Анализа урина је урађено укупно 380.606, што је 1,1 анализа по пацијенту.  

Микробиолошких и паразитолошких анализа је остварено 116.451, што је 0,3 

анализа по пацијенту, са напоменом да је у оквиру Центра за микробиологију са 

паразитологијом и вирусологијом у ИЗЈЗ Ниш урађено укупно 333.169 анализа, 

планирано 321.637 (103,59% у односу на План). 

 Патохистолошких анализа на нивоу Нишавског округа је остварено 155.866.  

Цитогенетских анализа је урађено 60.127. 
 

 Клинички центар Ниш 
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 Укупан број прегледаних узорака лабораторијске дијагностике остварен је 

112,97% (прегледано је 527.575 узорака од планираних 467.007), чиме је План остварен. 

Укупан број анализа, на нивоу Клиничког центра Ниш у 2015. години износи 96,30% 

(урађена је 2.842.952 анализа, планирано 2.954.324), чиме је План остварен. 
 

 Хематолошке анализе остварене у 2015. години износе 128,76% (извршено је 

230.757 анализа од планираних 179.215), чиме је План остварен, за хематолошке 

анализе код амбулантних пацијената извршење износи 121,42% (извршена је 69.563 

анализа од планираних 57.292), чиме је План остварен, укупан број хематолошких 

анализа код стационарних пацијената износи 132,21% (извршено је 161.194 анализа од 

планиране 121.923), чиме је План остварен.    
 

 Биохемијске анализе укупно износе 110,63% (извршено је 2.033.154 анализа, 

планирано 1.837.752), чиме је План остварен, што се тиче биохемијских анализа код 

амбулантних пацијената износе 111,97% (извршено је 673.581 анализа, планирано 

601.587), чиме је План остварен, код стационарних пацијената остварење износи 

109,98% (извршено је 1.359.573 анализа, планиране 1.236.165), чиме је План остварен.  
  
 Преглед урина остварење износи 100,86% (извршено је 91.417 прегледа, 

планирана 90.636), чиме је План остварен, прегледи урина код амбулантних пацијената 

износе 108,12% (извршен је 39.420 преглед, планирано 36.460), чиме је План остварен, 

код стационарних пацијената остварење износи 95,98% (извршено је 51.997 прегледа од 

планираних 54.176), чиме је План остварен.    
 

 Микробиолошка дијагностика има укупно остварење 86,99% (извршено је 

27.675 прегледа од планираних 31.814), чиме План није остварен, код амбулантних 

пацијената је 81,99% (извршено је 11.614 прегледа од планираних 14.165), чиме План 

није остварен, прегледи код стационарних пацијената износе 91,00% (извршено је 

16.061 прегледа од планираних 17.649), чиме је План остварен. 
 

 Патохистолошка лабораторија укупно има извршење 95,49% (извршено је 

155.866 прегледа од планираних 163.232), чиме је План остварен, код прегледа 

амбулантних пацијената остварење износи 95,56% (извршено је 147.155 прегледа од 

планираних 153.985), чиме је План остварен, а прегледи код стационарних пацијената 

износе 94,30% (извршено је 8.711 прегледа, планирано 9.247), чиме је План остварен. 
 

 Цитогенетска лабораторија има извршење 147,46% (извршено је 49.551 прегледа 

од планираних 33.602), чиме је План остварен, за амбулантне пацијенте остварење 

износи 154,51% (извршено је 36.224 анализа од планираних 23.444), чиме је План 

остварен, а за стационарне пацијенте остварење је 131,56% (извршено је 13.327 анализа 

од планираних 10.130), чиме је План остварен.   
 

 Општа болница Алексинац 
 

 Укупан број прегледаних узорака одсека БИОХЕМИЈСКО- ХЕМАТОЛОШКЕ 

лабораторијске дијагностике остварен је са 113,27% (остварено је 578.014 од 

планираних 510.296), чиме је План извршен, остварење броја пацијената је 106,54% 

(остварено 111.808 од планираних 104.943), чиме је План извршен.  

 Остварење хематолошких анализа је 111,29% (63.993 од 57.496), чиме је План 

извршен. Биохемијске анализе - остварење је 117,01% (241.865 од 206.700 анализа), 

чиме је План извршен. Код анализа у урину- остварење је 110,53% (261.577 од 236.650), 

чиме је План извршен. Услуге имунохемије- 146,88% (10.576 од 7.200 анализа), чиме је 

План  извршен.  
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 МИКРОБИОЛОГИЈА И ПАРАЗИТОЛОГИЈА је План лабораторијских услуга остварила 

са 108,94% (остварено 44.175, планирано 40.548), чиме је План извршен.  
 

Организациона јединица је заједничка за ОБ и ДЗ Алексинац. 
 

 Специјална болница за неспецифичне плућне болести „Сокобања“  
 

 БОЛНИЦА 

         Укупан број прегледаних узорака Одсека биохемијско- хематолошке лабораторијске 

дијагностике остварен је са 100,98% (остварена су 93.035,  планирано 92.131), чиме је План 

остварен, остварење броја пацијената је 112,79% (остварена су 10.292, панирано 9.125), чиме 

је План остварен изнад оптималног. 

 Остварење хемалошких анализа на основу фактурисане реализације је 115,41% 

(44.014, планирано 38.137), чиме је План остварен изнад оптималног; биoхемијске анализе су 

остварене 86,44% (остварена 21.011 од планираних 24.305), чиме План није остварен; код 

прегледа урина остварење је 112,32% (7.110 остварено, 6.330 планирано), чиме је План 

остварен изнад оптималног и код биохемискеих анализеа у фецесу остварење је 56,15% (73 

остварено, 130 планирано), чиме План није остварен. 

 Микробиологија и паразитологија је План лабораторијских услуга остварила 89,78% 

(остварено је 20.827, планирано 23.198), чиме је План остварен. 
 

 РЕХАБИЛИТАЦИЈА 

 Укупан број прегледаних узорака Одсека биохемијско- хематолошке лабораторијске 

дијагностике остварен је са 20,00% (остварено је 1.028 од планираних 5.139), чиме План није 

остварен, остварење броја пацијената је 23,31% (остварено 207 од панираних 888,) чиме 

План није остварен. 

 Остварење хемалошких анализа на основу остварене реализације је 24,30% (519 од 

планираних 2.136), чиме План није остварен; биoхемијске анализе су остварене 13,94% (192 

од планираних 1.377), чиме План није остварен; код прегледа урина остварење је 18,57% (78 

од 420 планираних), чиме План није остварен, код прегледа фецеса остварење је 100,00% (3 

исто толико 3 планираних) чиме је План остварен. Микробиологија и паразитологија је План 

лабораторијских услуга остварила 19,62% (остварено је 236 услуга од планираних 1.203), 

чиме План није остварен . 
 

 Специјална болница за плућне болести „Озрен“ – Сокобања  
 

Укупан број прегледаних узорака одсека биохемијско- хематолошке 

лабораторијске дијагностике остварен је са 96,03% (остварено је 16.518 од планираних 

17.200), чиме je  План остварен. Остварење броја пацијената је 112,23% (остварена 

10.153 од планираних 9.047), чиме је План остварен. 

Остварење хемалошких анализа на основу реализације је 92,40% (7.989 од 

планираних 8.646), чиме је План остварен; биохемијске анализе су остварене 113,42% 

(извршено 25.936 од планираних 22.868), чиме је План остварен; код прегледа урина 

остварење је 176,54% (извршен је 9.671 од 5.478 планираних), чиме је План остварен. 

 Микробиологија и паразитологија је План лабораторијских услуга остварила 

51,81% (остварено је 23.538 услуга од планираних 45.427), чиме План није остварен. 
 

 Клиника за стоматологију- Служба максилофацијалне хирургије 
 

У оквиру хематолошких анализа План је остварен са 80,07% (7.687 анализа, од 

планираних 9.600), чиме План није извршен. Код биохемијских анализа, План је 

остварен са 89,33% (35.398 анализа од планираних 39.625), чиме План није извршен. 

Код анализа урина остварење Плана је 80,96% (4.380 анализа од планираних 5.410), 
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чиме План није извршен. 
 

Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања” 
 

Укупан број прегледаних узорака Одсека биохемијско-хематолошке 

лабораторијске дијагностике остварен је са 122,39% (64.994, планирано 53.103), чиме је 

План остварен. 

Остварење хематолошких анализа је 134,07% (17.097 од 12.752 планираних), 

чиме је План остварен; биохемијске анализе су остварене са 118,89% (45.904 од 38.612 

планираних) тиме је План остварен, док је код прегледа урина остварење је 114,61% 

(1.993 од 1.739 планираних), чиме је План остварен. 
 

 Специјална болница за психијатријске болести “Горња Топоница“ 
 

У оквиру хематолошких анализа План је остварен са 80,07% (7.687 анализа, од 

планираних 9.600), чиме План није извршен. Код биохемијских анализа, План је 

остварен са 89,33% (35.398 анализа од планираних 39.625), чиме План није извршен. 

Код анализа урина остварење Плана је 80,96% (4.380 анализа од планираних 5.410), 

чиме План није извршен. 
 

РЕНДГЕН, УЛТРАЗВУЧНА ДИЈАГНОСТИКА, ДОПЛЕР, СКЕНЕР И 

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА  
 

На територији Нишавског округа рендген дијагностику у оквиру болничке 

здравствене заштите користило је укупно 81.794 лица и пружено је 130.840 услуга; 

Посматрано у односу на 2014. годину број лица која су користила услуге рендген 

дијагностике повећао се за 10%. 

Ултразвучну дијагностику у оквиру болничке здравствене заштите користило је 

укупно 101.294 лица. Посматрано у односу на 2014.годину број лица која су користила 

услуге ултразвучне дијагностике се повећао за 1,1%. 

Доплер дијагностика је у прошлој години остварена за 13.856 лица, што је смањење 

од 36,0% у односу на прошлу годину. 

Скенер дијагностика је услуга коју на Нишавском округу пружа КЦ Ниш,. Ова услуга 

је у прошлој години остварена за 19.362 лица што је повећање од 1,1% у односу на 

прошлу годину. 

Услуга магнетне резонанце има остварење броја пацијената 14.109, што је смањење 

од 9% у односу на прошлу годину. 
 

У задњих пет година број лица који су користили услуге рентген, ултразвучне и 

магнетне резонанце: у 2011 години- 45.463, 50.733, 9.542; 2012 година- 59.402, 78.233, 

9.399; 2013 години- 68.344, 85.368, 9.908 ; 2014 години- 77.833, 95.104, 16.207;. 

2015години- 81.794, 101.294, 14.109 
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 Клинички центар Ниш 
 

Укупно извршење Плана рада рендген дијагностике, на нивоу Клиничког центра 

Ниш, износи 188,47% (102.187, планирано 54.218), чиме је План извршен. Извршење 

Плана услуга ултразвучне дијагностике, на нивоу Клиничког центра Ниш, за период I-

XII 2015. године износи 139,62% (99.590, планирано 71.331), чиме је План остварен. 

Укупно извршење Плана рада  доплер дијагностике  износи 154,91% (остварено 12.966, 

планирано 8.370), чиме је План извршен. Извршење Плана рада компјутеризоване 

томографије, износи 109,26% (19.362, планирано 17.722), чиме је План остварен. 

Укупно извршење Плана  услуга магнетне резонанце износи 152,94% (12.235, 

планирано 8.000), чиме је План извршен. 
 

 Општа болница Алексинац 
 

Број услуга рендген дијагностике остварен је 121,13% (11.430 остварено , 9.436 

планиранo), где је План извршен; ултразвучне дијагностике укупно 196,42% (6.802 од 

планираних 3.463), чиме је План остварен. 
 

 Специјална болница за неспецифичне плућне болести „Сокобања“  
 

 БОЛНИЦА- Број планираних услуга рентген дијагностике остварен је 94,18% 

(остварено је 1.537, планирано 1.632), чиме је План остварен. Услуге ултразвучне 

дијагностике су остварене 80,18% (остварено је 1.917 услуга од планираних 2.391), чиме 

План није остварен. 
 

 РЕХАБИЛИТАЦИЈА- Број планираних услуга рентген дијагностике остварен је 

81,63% (остварено је 120 услуга од планираних 147) чиме План није остварен. Број 

прегледаних пацијената рентген дијагностике остварен је 78,23% (остварено је 115 

услуга од планираних 147) чиме План није остварен. Услуге ултразвучне дијагностике 

су остварене 93,33% (остварено је 28 услуга од планираних 30), чиме је План  остварен. 
 

 Специјална болница за психијатријске болести “Горња Топоница“ 
 

Број услуга рентген дијагностике остварен је са 86,92% (1.555 од планираних 

1.789), чиме План није извршен.Ултразвучна дијагностика остварена је са 97,44% 

(1.523 услуге од планираних 1.563), чиме је План извршен. 
 

 Специјална болница за плућне болести „Озрен“ – Сокобања  
 

Укупан број услуга рентгена је остварен са 179,30% (7.889 остварено од 4.400 

планираних ), чиме је План остварен. Укупан број услуга ултразвучне дијагностике 

остварен је са 104,94%(2.700 остварено од 2.573 планираних), чиме је План остварен. 
 

Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања” 
 

 Укупан број услуга рендген дијагностике остварен је са 160,97% (остваренe су 

5.687 услуге од планираних 3.533), чиме је План остварен. План прегледаних пацијената 

је остварен са 151,05% (прегледано 5.317 пацијентa, планирано 3.520), чиме је План 

остварен. 

 Укупан број услуга ултразвучне дијагностике остварен је са 111,14% (остварено 

је 7.734 услуга, планирано 6.959), чиме је План остварен. План прегледаних пацијената 

код ултразвучне дијагностике је остварен са 111,26% (прегледано 7.566 пацијената, 

планирано 6.800), чиме је такође План остварен. 

 Број услуга доплер дијагностике остварен је са 93,23% (остварено 895, планирано 
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960 услуга). План прегледаних пацијената доплером је остварен са 92,81% (890 

пацијената од планираних 959), чиме је План такође остварен. 

 Број услуга магнетне резонанце ситних зглобова остварен је са 92,77% (остварено 

1.874, планирано 2.020). План прегледаних пацијената је остварен са 92,48% (прегледано 

1.868 пацијената, планирано 2.020), чиме је План остварен. 
 

 Клиника за стоматологију- Служба максилофацијалне хирургије 
 

Број прегледаних стационарних пацијената рентген дијагностиком има 

остварење 108,75% (остварено 435 од планираних 400) План је извршен; за амбулантне 

пацијенте тај проценат је 117,50% (остварено 235 од планираних 200), План је такође 

извршен. 

ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА  

 

 На нивоу округа реализовано је 2.799.424 терапијских и рехабилитационих 

услуга (планирано 2.567.450) што је 110% у односу на План. 
 

 Клинички центар Ниш 
 

Укупно извршење физикалне медицине и рехабилитације из домена 

дијагностичких процедура  износи 63,18% (остварено је 23.452 услуга, планирано 

37.117), чиме План није остварен. Из домена терапијских процедура извршење услуга 

износи 89,64% (остварено је 1.359.745 услуга, планирано 1.516.914), чиме је План 

остварен. Извршење физикалне медицине и рехабилитације из домена интервенција 

износи 27,82% (остварено је 18.929 интервенција, планирано 68.044) чиме План није 

остварен. 
 

 Општа болница Алексинац 
 

Укупан број услуга физикалне медицине и рехабилитације остварен је са 

121,51% (остварено је 136.306 услуга, планирано 112.175), чиме је План остварен 
 

Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања” 
 

Остварено је укупно 114.777 услуга од планираних 100.974, што је 113,67%, чиме 

је План остварен. 
 

Специјална болница за плућне болести „Озрен“ – Сокобања  
 

Укупан број услуга физикалне медицине за стационарне пацијенте остварен је са 

88,35% (остварено је 88.401 услуга од планираних 100.060), чиме је План остварен. 
 

Специјална болница за неспецифичне плућне болести „Сокобања“ 
 

Болница: Укупан број услуга физикалне медицине на болничком нивоу остварен 

је са 132,50% (остварено је 413.992 услуга од планираних 312.443), чиме је План 

остварен. 

Рехаблитација: услуге физикалне медицине остварене су са 201,37% (остварено 

је 643.822 услуга од планираних 319.723), чиме је План остварен. 

 

ТЕРАПИЈСКЕ И ДИЈАГНОСТИЧКЕ УСЛУГЕ  
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 Терапијске и дијагностичке услуге које су пружале установе стационарне 

здравствене заштите приказане су према називу и шифри. На територији Нишавског 

округа пружено је укупно 7.243.108 услуга (101%  планираних 7.127.795 услуга). 
 

 Клинички центар Ниш 
 

Амбулантне услуге, на нивоу Клиничког центра, су остварене са 74,24% 
годишњег Плана услуга (остварена је 1.779.371 услуга од планираних 2.396.718), чиме је 
План остварен. 

Услуге у стационару, на нивоу Клиничког центра, су остварене са 106,68%  
(остварено је 3.296.125 услуга од планираних 3.089.680), чиме је План остварен. 
 

 Општа болница Алексинац 
 

Здравствене услуге су у овом извештајном периоду остварене: 

ТЕРАПИЈСКЕ за стационарне пацијенте: број лица 78,58% годишњег Плана 

услуга (37.701 од планираних 46.704)- чиме План није извршен; број услуга има 

остварење 119,38% (255.316 од планираних 213.860)- чиме је План извршен; 

 за амбулантне: број лица 79,01% годишњег Плана услуга (49.446 од планираних 

62.585)- чиме План није извршен; број услуга има остварење 107,95% (213.911 од 

планираних 198.166)- чиме је План извршен. 

 ДИЈАГНОСТИЧКЕ за стационарне пацијенте: број лица 101,48% годишњег 

Плана услуга (15.878од планираних 15.647)- чиме је План извршен; број услуга има 

остварење 120,65% (47.133 од планираних 39.067)- чиме је План извршен;  

за амбулантне: број лица 115,69% годишњег Плана услуга (137.644 од 

планираних 118.973)- чиме је План извршен; број услуга има остварење 130,62% 

(168.817од планираних 129.244)- чиме је План извршен.  

Служба АНЕСТЕЗИОЛОГИЈЕ СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ годишњи План 

рада за стационарне пацијенте је остварила: за број лица 100,79% (остварено 3200 од 

планираних 3175), односно услуга 105,85% (остварено 3513 од планираних 3319) чиме 

је План извршен. 
 

 Специјална болница за неспецифичне плућне болести „Сокобања“ 
 

 БОЛНИЦА- Дијагностичке и терапеутске услуге, укупно су остварене 116,42% у 

односу на годишњи План (остварено је 634.176 услуга, планирано 544.748) чиме је 

План остварен изнад оптималног, од тога дијагностичке и терапеутске услуге за 

стационарне пацијенте остварене су 117,29% у односу на годишњи План (остварене су 

623.892 услуге, планирано 531.939), чиме је План остварен изнад оптималног. 

Дијагностичке и терапеутске услуге за амбулантне пацијенте остварене су 80,29% у 

односу на годишњи План (остварене су 10.284 услуге од планираних 12.809), чиме  

План оније стварен. 

 РЕХАБИЛИТАЦИЈА- Дијагностичке и терапеутске услуге, укупно су остварене 

201,34% у односу на годишњи План (остварене су 643.822, планирано 320.123) чиме је 

План остварен изнад оптималног од тога дијагностичке и терапеутске услуге за 

стационарне пацијенте, су остварене 734,63% у односу на годишњи План (остварено је 

370.830, планирано 50.478), чиме је План остварен изнад оптималног. 

         Дијагностичке и терапеутске услуге, за амбулантне пацијенте, су остварене 

101,24% у односу на годишњи План (остварене су 272.992, планирано 269.645), чиме је 

План остварен. 
 

 Специјална болница за психијатријске болести “Горња Топоница“ 
 



 19 

 Здравствене услуге су у овом извештајном периоду остварене:  

 Терапијске са 98,56% годишњег Плана (27.716 услуга од 28.120 планираних), 

чиме је План извршен. 

 Дијагностичке са 104,53% годишњег Плана услуга (43.768 услуга од планираних 

41.870), чиме је План извршен. 
 

Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања” 
 

 Здравствене услуге су у овом извештајном периоду остварене: 

 ОЈ Кардиологија– терапијске услуге са 130,56% (880 услуга од планираних 674), 

дијагностичке услуге са 113,39% (68.602 услуге од планираних 60.503), 

фармакотерапијске услуге са 154,70% (17.542 услуге од планираних 11.339); 

 ОЈ Реуматологија– терапијске услуге са 6,25% (1 услуга од планираних 16), 

дијагностичке услуге са 162,13% (381 услуга од планираних 235);  

 ОЈ Ортопедија– терапијске услуге са 137,75% (978 услуга од планираних 710). 

Анестезиолошке услуге имају остварење 95,84% (530 услуга од планираних 553). 
 

 Клиника за стоматологију - Служба максилофацијалне хирургије 
 

 Здравствене услуге (терапијске, дијагностичке, интервенције) су остварене за 

Службу максилофацијалне хирургије са 83,02% годишњег Плана услуга (39.828 од 

планираних 47.975 услуга), чиме План није извршен; остварење броја лица је 59,85% 

(10727 од планираних 17922), План није извршен. 

 Делатност АНЕСТЕЗИОЛОГИЈЕ има остварење планираних услуга од 80,11% 

(701 услуга од планираних 875) чиме План није извршен. 

 

КРВ И ПРОДУКТИ КРВИ  

 

 На нивоу Нишавског округа у 2015. години укупно је потрошено 8.976.014 мл 

крви и компонената крви што је 100% у односу на План (8.927.166). 
 

 Клинички центар Ниш 
 

 Утрошена количина крви и крвних компонената износи 8.281.985,5 ml од 

планираних 8.210.184 ml што је 100,87%, чиме је План остварен. Укупна количина 

утрошених крвних доза износи 32.705 од планираних 129.343 што је 25,28%, чиме План 

није остварен. 
 

 Општа болница Алексинац 
 

            Укупан утрошак крви и компоненти крви изражен у ml крви и компоненти (из 

сопствених извора и набавка из других установа) има реализацију од 90,25% 

(планирано 469.000 ml, утрошено 423.263 ml). чиме је План  извршен. 
 

Специјална болница за плућне болести „Озрен“ – Сокобања  
 

 План набавке крви и компоненти крви на годишњем нивоу, остварен је са 

31,67% (3.880 мл. од  планираних 12.252 мл), чиме План није остварен. 
 

Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања” 
 

 План набавке крви и компоненти крви на годишњем нивоу остварен је са 

116,18% (остварено 238.173 мл, планирано 205.000 мл), чиме је План остварен. 
 

 Специјална болница за психијатријске болести “Горња Топоница“ 
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 Укупан утрошак крви и компоненти крви за овај извештајни период (набавка из 

других установа) има реализацију у мл крви и компоненти 63,54% (планирано 19.410 

мл а утрошено 12.333 мл), чиме План није извршен. 
 

             Клиника за стоматологију - Служба максилофацијалне хирургије 

 

            Планирана годишња набавка је 11.320 мл компоненти крви, при чему је 

остварено 144,70% тј. Утрошено је 16.380 мл крви за овај извештајни период. 

 

 

УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ  

 

 У 2015. години уградни материјал на нивоу Нишавског округа остварен је са 

укупном финансијском вредношћу од 468.181.381 динара, што је 112,95% у односу на 

првобитна планирана средства (414.478.423 динара). Отежавајућу околност код 

приказивања реалне потрошње за уградни материјал у посматраној табели чини 

промена цена уградног материјала у току године. 
 

 Клинички центар Ниш 

 Укупна планирана вредност уградног материјала на нивоу Клиничког центра 

Ниш је 444.531.000 РСД, вредност утрошеног у 2015. години износи 89,17% 

(396.388.150 РСД), чиме План није остварен. 
 

 Општа болница Алексинац 
 

Укупна утрошена вредност уградног матерјала је 5.040.693 динара што чини 

остварење 169,86% (планирана вредност средстава је 2.967.613 динара) чиме је План 

извршен. 

Узимајући у обзир Листу чекања, односно кадровски и технички потенцијал 

Одсека ортопедије Одељења хирургије, у наредном периоду неопходно је кориговати 

износ одобрених средстава од стране РФЗО, у смислу повећања броја имплатаната и 

уградног матерјала.  
 

Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања” 
 

 Укупна планирана вредност уградног материјала и осталих медицинских 

средстава за 2015. годину је 15.227.580,00 динара; утрошено је 17.709.080,51 динара, тј. 

116,30% планираног, чиме је План остварен. 
 

 Клиника за стоматологију - Служба максилофацијалне хирургије 
 

            Укупна планирана вредност уградног матерјала је 2.358.000,00 динара, а 

утрошено је 2.973.688,00 динара (126,11%), чиме је План извршен; (готово идентичан 

однос је планиране и утрошене количине уградног матерјала- 121,02%, планирано 590 

утрошено 714). 

 

САНИТЕТСКИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  
 

 На Нишавском округу у оквиру болничке здравствене заштите у прошлој години 

за санитетски и потрошни материјал потрошено је укупно 562.788.831 динара што 

је 93,95% у односу на планирану вредност(599.024.086). 
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 Клинички центар Ниш 
 

 Укупна планирана вредност санитетског материјала на нивоу Клиничког центра је 

535.863.000 РСД на годишњем нивоу, набавна вредност износи 496.922.901,68 РСД, односно 

92,73%, чиме је План остварен.  
 

 Општа болница Алексинац 
 

 Укупна планирана вредност санитетског и медицинског потрошног материјала 

је 23.660.894,54 РСД, утрошено је 101,66% (24.053.382,05РСД). 

 

Специјална болница за плућне болести „Озрен“ – Сокобања  
 

            Укупна годишња планирана вредност санитетског и медицинског потрошног 

материјала је 10.881.000 динара; утрошено 96,09% (10.388.245 динара), чиме је План 

остварен. 
 

 Специјална болница за неспецифичне плућне болести „Сокобања“ 
 

           Укупна планирана вредност санитетског и медицинског потрошног материјала је 

9.388.000,00 РСД, утрошено је 9.892.701,31 РСД 105,38% што представља успешно 

остварење плана. 

           Укупна планирана вредност санитетског и медицинског потрошног материјала за 

физикалну медицину и рехабилитацију је 1.136.192,29 РСД, утрошено је 6.432.848,45 

РСД 17,66% чиме План није остварен. 
 

Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања” 
 

           Укупна планирана вредност санитетског и медицинског потрошног материјала 

на нивоу Института за 2015. годину је 12.662.000,00 динара, а утрошено је 9.387.720,07 

дин. тј. 74,14% планираног, чиме План није остварен. 
 

 Клиника за стоматологију - Служба максилофацијалне хирургије 
 

На нивоу читаве Клинике планирана вредност санитетског и медицинског 

потрошног матерјала је 5.433.000,00 дин., утрошено 105,12% (5.711.034,00 дин.). 
 

ДИЈАЛИЗА 
 

 Услуге хемодијализе су у 2015. години остварене са 101,30% (остварено је 

34.442 дијализа, планирано 34.000), чиме је План остварен. Код перитонеалних 

дијализа остварење је 100% (остварено је 1.716 дијализа од планираних 1.704), чиме је 

План остварен. 
 

РАЗЛИКА БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И СТАНДАРДА КАДРА У 2015. ГОДИНИ 
 

 Према извештају о броју запослених радника који се финансирају из средстава 

обавезног здравственог осигурања на дан 31.12.2015.године, у односу на нормативе 

Правилника (Сл. Гласника РС бр.43/06, 112/09, 50/10, 79/11, 10/12, 119/12, 22/13) 

разлика за на нивоу Нишавског округа износи : 

лекара вишак 77 (тренутно 957- норматив 880); фармацеута мањак 4 (8-12); 

медицинских сестара-техничара мањак 240 (2159-2399); здравствених сарадника 

вишак 14 (67-53); вишак 7 администативних (245-238) и мањак 7 техничких радника 

(1008-1015). 
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Табела- РАЗЛИКА броја радника који се финансирају из средстава обавезног 

здравственог осигурања и стандарда кадра у 2015.години 

Стационарнa 

установa 

Доктори 

медицине-

стоматологи

је 

Фармац

еут 

Мед.сестре 

техничари 

Здравств.  

сарадници 

Администрати

вни 

радници 

Технички 

радници Свега 

Клинички центар 

Ниш 
62 -1 -200 15 6 -50 -168 

Клиника за 

стоматологију 
9 0 0 0 0 -1 8 

Институт Нишка 

Бања 
10 -1 -22 1 1 45 34 

ОБ Алексинац 1 0 -2 0 2 2 3 

СБ Г. Топоница 
-2 -1 -5 -2 -2 -4 -16 

СБ Озрен 
-3 0 -4 0 0 1 -6 

СБ Сокобања 
0 -1 -7 0 0 0 -8 

УКУПНО 77 -4 -240 14 7 -7 -153 

 

 

Према извештају о броју запослених радника који су запослени на неодређено време на 

дан 31.12.2015.године, у односу на нормативе Правилника (Сл. Гласника РС бр.43/06, 

112/09, 50/10, 79/11, 10/12, 119/12, 22/13) разлика за на нивоу Нишавског округа износи: 

лекара вишак 80 (960- норматив 880); фармацеута мањак 4 (8-12); медицинских 

сестара-техничара мањак 237 (2162-2399); здравствених сарадника вишак 14 (67-53); 

вишак 7 администативних (245-238) и вишак 97 техничких радника (1112-1015). 

 

Табела- РАЗЛИКА броја радника који су  запослени на НЕОДРЕЂЕНО време и 

стандарда кадра у 2015.години 

Стационарнa 

установa 

Доктори 

медицине-

стоматологи

је 

Фармац

еут 

Мед.сестре 

техничари 

Здравств.  

сарадници 

Администрати

вни 

радници 

Технички 

радници Свега 

Клинички центар 

Ниш 
62 -1 -200 15 6 53 -65 

Клиника за 

стоматологију 
11 0 3 0 0 -1 13 

Институт Нишка 

Бања 
10 -1 -22 1 1 45 34 

ОБ Алексинац 1 0 -2 0 2 3 4 

СБ Г. Топоница 
-1 -1 -5 -2 -2 -4 -15 

СБ Озрен 
-3 0 -4 0 0 1 -6 

СБ Сокобања 
0 -1 -7 0 0 0 -8 

УКУПНО 80 -4 -237 14 7 97 -43 

 

АНАЛИЗА ПОСЕБНИХ ВРСТА УСЛУГА: 
 

I. Скрининг тест на фенилкетонурију и хипотиреоидизам (шифрa Л000679) нема 
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фактурисану реализацију на територији филијале РФЗО за Нишавски округ, односно 

нема планираних услуга у КЦ Ниш за 2015. годину; исти се ради у референтној 

републичкој установи: неопходна је набавити део опреме за имуногенетску 

лабораторију Дечије интерне клинике КЦ у Нишу, у којој постоји стручно едукован 

кадар који је спреман је да исти скрининг одмах крене да ради. 

Рана детекција прематурне ретинопатије: Ове услуге се приказују у оквиру 

специјалистичких прегледа: извршено 107799 од планираних 38217 (282,07%). Оваква 

реализација је у складу са методолошким упутством за ову врсту скрининга, где имамо 

да се у току прве године ради већи број прегледа по једном новорођенчету. 

II. Позитронске емисијоне томографије – нема фактурисану реализацију на 

територији филијале РФЗО за Нишавски округ. 

 

III. Лечење неплодности биомедицински потпомогнутим оплођавањем: (КЦ 

Ниш)- Потпомогнута репродуктивна техника уз коришћење лекова за стимулацију 

овулације (13200-00), извршено је 411, а планирано 400 услуга (102,75%); Планирање и 

координација поступка БМПО код пацијенткиње/ брачног пара (13209-00), није 

извршена ниједна услуга, планирано је 746; Трансвагинална аспирација ооцита (13212-

00), извршене су 233 од планираних 250 услуга (93,20%); Прикупљање ооцита 

добијених аспирацијом фоликула (13212-001) извршено је 235 од 350 услуга (67,14%); 

Интраутерини ембриотрансфер (13215-01) извршено је 218 од планираних 350 

(62,29%); Интраутерини трансфер криопрезервираних ембриона (13215-011) планирана 

је 1 услуга, урађене 2 (200%); Класична ин витро (in vitro) фертилизација (IVF) (13215-

03) извршено је 156 услуга од 350 планираних (44,57%); Микроасистирана 

фертилизација (ICSI) (13215-031) извршено је 15 од 70 планираних услуга (21,43%). 

 

IV. Услуге трансплатације органа: Трансплатација бубрега (36503-00) (КЦ Ниш), 

извршено је 16 од планираних 29 услуга (55,17%). 

 

V. Листе чекања: 

 

КЦ НИШ води листу чекања за услуге: 

- Селективна коронарографија (010924); број корисника здравствене заштите који су 

се на дан 31.12.2015. године налази на Листи чекања-88; просечна дужина чекања- 20 

дана; извршено је 1.630 процедура корисницима са Листе од укупних 2530 (62,11%). 

- Тотална протеза кука и колена (252839); број корисника здравствене заштите који 

су се на дан 31.12.2015. године налази на Листи чекања-1.412 просечна дужина чекања-

436,47 дана; извршена је 191 процедура од укупних 318 (60,06%). 

- Естракција катаракте са уграђивањем ленс инплантата (112080) број корисника 

зрдавствене заштите који су се на дан 31.12.2014. године налази на Листи чекања- 2579; 

просечна дужина чекања 305,69 дана; извршено су 94 процедуре корисницима са Листе 

од укупно урађених 95 (98,95%); ово је драстични пад у односу на 2014. годину када 

су урађене 1064 процедуре. 

- Томографија магнетном резонанцом (560001) број корисника зрдавствене заштите 

који су се на дан 31.12.2014. године налази на Листи чекања- 1765; просечна дужина 

чекања 206,85 дана; извршено је 4950 процедура корисницима са Листе од укупно 

урађених 9390 (73,72%) 

 

ИНСТИТУТ ЗА ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ НИШКА БАЊА води листу 

чекања за услуге: 

- Тотална протеза кука и колена (252839); број корисника здравствене заштите кији 
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су се на дан 31.12.2015. налазили на Листи чекања- 175; просечна дужина чекања 

220,56 дана; извршене су 124 процедуре корисницима са Листе од укупних 130 

(95,38%). 

 

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ води листу чекања за услуге: 

- Тотална протеза кука и колена (252839); број корисника здравствене заштите кији 

су се на дан 31.12.2015. налазили на Листи чекања- 20; просечна дужина чекања 89,05 

дана; извршено је 19 процедура корисницима са Листе од укупних 19 (100%). 

 

З а к љ у ч а к : 
 

Анализом планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних лица на 

стационарну здравствену заштиту у Нишавском округу за 2015. годину, дошли смо до 

тога да постојећи капацитети пружају могућност потпуног стационарног збрињавања 

свих групација становника са постојећом патологијом. Мрежа стационарних 

здравствених установа опсервира потребе становника Нишавског округа и југоистока 

Србије, па је у складу са тим опредељење даљег стручног и техничког напредка 

усмерено ка имплементацији нових технологија и примени савремених дијагностичких 

поступака. 

Уназад 5 година постоји благи пад стопе хоспитализације на нивоу округа за 

краткотрајну хоспитализацију; разлог је смањење броја хоспитализованих на нивоу КЦ 

Ниш уз пораст садржаја рада дневних болница. Све установе имају задовољавајући обим 

реализације кад су у питању болеснички дани у односу на планирани обим, осим 

реализација код КЦ Ниш (81,94%). 

Укупан обим амбулантних специјалистичких прегледа је у порасту због заказивања 

већег броја контролних прегледа у односу паритетни однос првих епизода лечења, на 

овај начин неоправдано расте оптерећење доктора специјалиста стационарне делатности 

бројем прегледа (у односу на Мере извршења). Изабрани доктори дефанзивном 

медицином праве отклон у лечењу упућивањем на виши ниво уз неоправдани број 

контролних прегледа код различитих специјалности.  

У КЦ Ниш организовано је болничко ПАЛИЈАТИВНО збрињавање (једино на округу) 

са опшом негом. Опредељено је 16 постеља, збринуто 135 лица, остварено 894 б.о. дана. 

Просечан број дана збрињавања је био 6,6 дана и просечна заузетост постеља 15,3%.  

Разлика броја запослених на неодређено време и стандарда кадра за укупни број 

радника на нивоу Нишавског округа износи мањак 43 радника. Овај резултат је настао 

углавном због мањка медицинских сестара-техничара. 

Напомињемо да Клинички центар пружа здравствену заштиту и на секундарном и на 

терцијарном нивоу, те је ова анализа сагледана без прерасподеле по нивоима 

здравствене заштите; стоји и чињеница да је у специјалним болницама велики број 

хоспитализованих који нису осигураници матичне филијале (на пример у Специјалној 

психијатријској болници Горња Топоница преко 50% хоспитализованих је са подручја 

других филијала, слично је и у осталим специјалним болницама и Институту Нишка 

Бања). 

Треба рећи да је, Општа болница Алексинац после раздвајања од Дома здравља које је 

уследило почетком 2014.године, у специфичном положају када је реч о могућности 

организовања и пружања здравствене заштите на одељењима педијатрије и 

гинекологије због кадровског потенцијала с којим је веома тешко организовати 

континуирано пружање здравствене заштите (без уплива специјалиста који су додељени 

дому здравља).  

П р е д л о г   м е р а : 
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Дефинисати ингеренцију Клинике за стоматологију Ниш на осам округа 

југоистока Србије (Нишавски, Пчињски, Јабланички, Пиротски, Топлички, Зајечарски, 

Борски и Расински Управни округ), из које би проистекло усмерење здравствених 

установа поменутих округа за упућивање пацијената у ову здравствену установу у 

циљу решавања високоспецијализованих услуга. Овај унапређени модел радне 

ингеренције доктринарно би одговорио потребама особа које су тешко телесно и 

душевно ометена у развоју као и лицима са урођеним и стеченим деформитетима лица 

и вилица, што се данас користи у занемарљиво малом обиму. 

Интегрисати рад Клинике за ортопедију Нишка Бања (у којој тренутно ради само 

троје специјалиста ортопедије) и Клинике за ортопедију и трауматологију Клиничког 

центра Ниш-направити расподелу садржаја послова, кадра и постељних капацитета.  

 

Када је реч о Листи чекања КЦ Ниш, конкретно о операцији катаракте, поред тога што је 

Војна болница Ниш преузела део пацијената, и дање имамо тренд увећања броја 

корисника и просечне дужине чекања; потребно је решити на првом месту 

проблематику у вези уградног матерјала, а потом и боље организовати рад Очне 

клинике КЦ Ниш (ургентно обезбедити оперативни двосменски рад у складу са 

постојећим кадром у суфициту). 

 

Битан фактор унапређења рада здравственог система Нишавског округа била би 

прерасподела здравственог кадра, првенствено медицинских сестара техничара. 

Наиме, постоји вишак поменутог кадра на примарном нивоу здравствене заштите (Град 

Ниш- пример су ДЗ Ниш и Завод за здравствену заштиту радника) који би могао да буде 

усмерен у Клинички центар Ниш. На тај начин би се, без новог запошљавања на нивоу 

округа, решио дефицит средњег кадра у КЦ Ниш. 

Овај образац би могао и да се примени и на немедицинске раднике, те предлажемо да се 

надлежни Институти/ заводи за јавно здравље ангажују (поново) како би направили 

одговарајуће анализе и предлоге за могуће прерасподеле кадра на својим окрузима. 

 

Институтима/ заводима за јавно здравље је потребно поверити и анализу новчаних 

издатака за путне трошкове запошљених у здравственим установама (сходно месту 

становања и месту рада). Успешно смо партиципирали, у одређеном броју случајева на 

захтев установа, у усклађивању места боравка и рада уз пратећи бенефит наменских 

средстава за путне трошкове. На овај се начин могу уштедети значајна средства, уз 

виши ниво задовољства запошљених. 
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АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА 

ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА БОЛНИЧКУ  ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. 

ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ  

 

II ТОПЛИЧКОГ ОКРУГА 
 

КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ У 2015.ГОДИНИ  

 

 У ингеренцији Института за јавно здравље Ниш - односно филијале Републичког 

фонда за здравствено осигурање - филијала Прокупље, на секундарном нивоу 

здравствене заштите су следеће установе које се налазе на Топличком управном округу: 

1. Општа болница Прокупље који располаже са следећом структуром постеља: 

353 (по Плану мреже); поред наведеног: 10 постеља за мајке пратиље и 32 

постеље Дневних болница 

2. Општи стационар при дому здравља Куршумлија са 20 постеља (по Плану 

мреже) 

3. Специјална болница за рехабилитацију Жубор Куршумлија- ова здравствена 

установа није у функцији већ 9 година, а налази се у Плану мреже где је 

пројектована на 30 постеља. 
 

 У Топличком округу (90.707 становника по процени Републичког завода за 

статистику за 2012.годину), у 2015. години, за болничку здравствену заштиту, 

становницима је било на располагању укупно 373 постеље од којих су 353 постеље у 

Општој болници у Прокупљу и 20 постеља Општег стационара ДЗ Куршумлија, што на 

укупном нивоу чини 4,11 постеља на 1000 становника. 
 

 У 2015. години на територији Топличког округа укупно су хоспитализована 

9.984 болесника (прошле 10.556) од планираних 10.747 (92,90%); остварено је 86.381 

дана лечења (85.847 у 2014. години) од планираних 93.621 (92,27%) са просечном 

дужином лечења 8,7 дана и просечном заузетошћу од 63,45% (63,07% прошле 

године). 
 

У протеклих пет година број хоспитализованих је релативно константан (2011 је 

10.103; 2012 10.017; 2013 10.324; 2014 је 10.556; 2015 9.984) односно број болесничких 

дана има тенденцију умереног смањења (2011 је 85.340, 2012 87.822; 2013 је 86.714; 

2014 је 85.847; 2015 је 86.381), што указује на константно смањење просечне дужине 

лечења.  
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Општа болница Прокупље 

Општа болница у Прокупљу је капацитета 353 постеље. Од укупно годишњим Планом 

планираног 88.121 болесничког дана за осигуранике РФЗО, остварено је 91,91% (80.996 

болесничких дана), чиме је План извршен. 

Годишњи План, није испуњен у оптималним границама у следећим организационим 

јединицама: Интерно одељење- одсек нефрологије 78,13%, Пнеумофтизиологија 

72,05%, Општа хирургија 86,86%, Урологија 77,16%, Психијатрија 88,44%, ОРЛ 

86,60%, Офталмологија 82,34%, Педијатрија 74,89%, Акушерство 74,56% и 

Гинекологија 79,74%. 

Од годишњим Планом планираног броја лечених лица (9.997) хоспитализовано је 9.226 

лица (92,29%) чиме je План извршен. 

План нису испуниле у оптималним границама следеће организационе јединице Опште 

болнице: Интерно- одсек кардиологије 73,62%, ОРЛ 88,19% и Акушерство 36,13%. 

Број хоспитализација (просечан) у овом извештајном периоду по доктору специјалисти, 

у организационим јединицама је следећи: 

Интерно одељење 163; пнеумофтизиологија 143; општа хирургија 169; ортопедија 

86,75; урологија 186,33; психијатрија 84,75; неурологија 137,86; ОРЛ 89,6; 

офталмологија 108,75; педијатрија 111,88; акушерство и гинекологија 121,44; заразно 

175,66.  

Просечна дужина хоспитализације је 8,78 дана, за 0,03 дана мање од планиране (8,81). 

Просечна заузетост постеља износи 62,86% (планирано 68,39%) чиме је План остварен. 

 

Општи стационар ДЗ Куршумлија 

План стационарног лечења Општег стационара у Куршумлији (на 20 постеља по Плану 

мреже) остварен је према броју хоспитализованих лица са 101,06% што је успешно 

остварење Плана (лечено је 758 болесника, Планом је предвиђено лечење 750); 

Према броју дана хоспитализације, План је остварен 97,90% чиме је Плана остварен 

(остварена су 5.385 болесничка дана, планирано је 5.500).  

Просечна дужина хоспитализације је 7,1 План је (7,3%). Просечна заузетост постеља за 

овај извршни период износи 98,62% а план је (75,34%) чиме је План остварен. 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ И ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
 

 На укупном (окружном) нивоу остварено је 184.455 (189.723 у 2014.години) од 

планираних 188.734 (97,73%) специјалистичких прегледа за амбулантне и 

стационарне пацијенте, при чему је укупно остварен 2306 (1807 у 2014.god.) 

специјалистички преглед по једном специјалисти у 2015.години. 
 

Општа болница Прокупље  
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Услуге у виду специјалистичких прегледа су остварене са 98,02% годишњег Плана 

(фактурисано је 182.355 од планираних 186.035) чиме је План извршен. 

План нису извршиле следеће организационе јединице Опште болнице: Интерно одељење – 

општи одсек 78,83%, Интерно одељење – одсек кардиологије 79,12%, Урологија 86,41%, 

Офталмологија 72,44%, Психијатрија 88,03%, Педијатрија 86,46%, Инфективно одељење 

86,85%, Дерматовенерологија 87,96%, Анестезија 76,69%. Значајано извршење преко 

планираног имамо једино код Одељења пнеумофтизиологије 151,29% (11.059 од планираних 

7.310 за годину дана). 

Просечан број специјалистичких прегледа, у овом извештајном периоду, по доктору 

специјалисти, у организационим јединицама је следећи: Интерно одељење 1.866; 

пнеумофтизиологија 3.686; општа хирургија 1.716; ортопедија 2.395; урологија 2.147; 

неурологија 2.330; психијатрија 2.048; ОРЛ 4.210; офталмологија 3.117; педијатрија 708; 

гинекологија 734; заразно 1.477; дерматовенерологија 3.694; физикална медицина и 

рехабилитација 3.820, онкологија 3.337, трансфузиологија 2.163, ургентна медицина 1.622 и 

анестезиологија 156. 

 

Општи стационар ДЗ Куршумлија 

Код услуга специјалистичких прегледа за амбулантне пацијенте (за осигуранике РФЗО) 

имамо остварење од 128,52% (планирано 2.699 остварено 2.100). 

 

БРОЈ ОПЕРАЦИОНИХ САЛА, ОПЕРАЦИЈА И ПРОСЕЧАН БРОЈ ОПЕРАЦИЈА  

ПО ЛЕКАРУ У 2015. ГОДИНИ 

 

Топлички округ, односно Општа болница Прокупље поседује 4 операционе сале. 

У поменуој установи, у хируршком сектору ради 25 лекара специјалиста, што је 200 

(189 у 2014.години) операција по специјалисти на годишњем нивоу. 

Од планиране 5.661 операције, остварено је 5.012, са процентом остварења 88,54%, 

чиме План није извршен. 

План нису извршиле следеће организационе јединице Опште болнице: 

Офталмологија- 78,73%, Гинекологија- 87,78%, Акушерство- 86,36%. 

Просечан број операција (интервенција) хируршког сектора, у овом извештајном 

периоду, по доктору специјалисти, у организационим јединицама је следећи: Општа 

хирургија 120, урологија 97; ортопедија 43, ОРЛ 132, офталмологија 133, гинекологија и 

акушерство 253. 

Неопходно је у наредном периоду повећати обим и садржај услуга (у оним О.Ј. 

које нису испуниле План) из овог домена рада Опште болнице. 

У протеклих пет година просечан број операција по лекару специјалисти- извршиоцу 

хируршког сектора био је следећи: 

2011 године- 3202 (6.086 операција, број упослених 30); 2012 године- 200 (5.986, 30); 

2013 године 219 (6.132, 28); 2014 године 176 (4.920 и 26); 2015 године (5.012 и 25). 
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ОБ Прокупље 

На Одсеку неонатологије остварење броја новорођених је 93,56% (683 од планираних 

730), чиме је План извршен; кад говоримо о броју дана боравка остварење је 75,48%- 

3.715 од планираних 4.922- чиме је План неуспешно извршен. 

У задњих пет година број рођених је: 2011. године- број рођених 669; 2012. године- 

661; 2013. године- 681; 2014. године- 692; 2015. године- 683. 
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ПРАТИОЦИ ЛЕЧЕНИХ ЛИЦА 

ОБ Прокупље 

На Одељењу педијатрије, остварење броја пратилаца за осигуранике РФЗО је 102,77% 

(519 од планираних 505) чиме је План извршен; број дана боравка пратиоца лечених 

лица износи 95,87% (3.130 од планираних 3.265). 

 

ДИЈАГНОСТИЧКЕ И ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ 

 

ОБ Прокупље 

Здравствене услуге су остварене: 

ТЕРАПИЈСКЕ за стационарне пацијенте: број лица 103,15% годишњег Плана услуга 

(11.070 од планираних 10.732)- чиме је План извршен; број услуга има остварење 

104,90% (17.952 од планираних 17.114)- чиме је План извршен; за амбулантне: број 

лица 95,89% годишњег Плана услуга (62.395 од планираних 65.068)- чиме је План 

извршен; број услуга има остварење 102,82% (228.321 од планираних 222.063)- чиме је 

План извршен. 

ДИЈАГНОСТИЧКЕ за стационарне пацијенте: број лица 89,93% годишњег Плана 

услуга (6.679 од планираних 7.427)- чиме је План извршен; број услуга има остварење 

88,67% (17.592 од планираних 19.840)- чиме План није извршен; за амбулантне: број 

лица 106,32% годишњег Плана услуга (63.031 од планираних 59.287)- чиме је План 

извршен; број услуга има остварење 105,05% (74.121 од планираних 70.558)- чиме је 

План извршен. 

Следеће организационе јединице нису извршиле План рада у домену здравствених 

услуга за овај извештајни период: Педијатрија (дијагностичке услуге 82,87%); Ургентна 

медицина (дијагностичке услуге 83,52%); Одељење за продужено лечење и негу 

(дијагностичке услуге 87,27%); Дерматовенерологија (терапијске услуге 78,35%). 

Служба АНЕСТЕЗИОЛОГИЈЕ СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ годишњи План рада, у 

домену услуга (броја лица), је остварила са 93,20% (фактурисано 4.182 од планираних 

4.487) чиме је План извршен. 

 

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ 

 

ОБ Прокупље 
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Укупан број прегледаних узорака Одсека биохемијско- хематолошке лабораторијске 

дијагностике, остварен је са 110,51% (остварен је 271.957 од планираних 246.086) чиме 

је План остварен, остварење броја пацијената је 102,94% (39.521 од панираних 38.394) 

чиме је План остварен. 

Остварење хемалошких анализа је 95,13% (40.319 од 42.385)- чиме је План остварен; 

биохемијске анализе су остварене 113,98% (202.713 од 177.849)- План је остварен, док 

код прегледа урина остварење је 103,40% (18.042 од 17.448) чиме је План остварен. 

Анализе столице имају остварење од 120,43% (283 од 235)- разлог је додатна набавка 

тестова на окултно крварење (ФОБ т) у ДЗ Прокупље. Биохемијске анализе у серуму 

имају остварење 130,45% (10.578 од 8.109), док биохемијске анализе у ликвору нису 

остварене у планираном нивоу 36,67% (22 од 60). 

Микробиологија и паразитологија је План лабораторијских услуга остварила са 

109,12% (остваренe су 132.721 услуге од планираних 121.624) чиме је План извршен.  

Код патохистолошке лабораторијске дијагностике остварење је 90,03% (остварене су 

1.752 услуге од планираних 1.946) чиме је План извршен. 

Анализе трансфузиологије имају извршење 108,76% (44.212 од планиране 40.652) чиме 

је План извршен. 
 

 

Општи стационар ДЗ Куршумлија 

Услуге лабораторије су у 2015. години фактурисане кроз примарну здравствену 

заштиту, где су и приказане. 

 

РЕНТГЕН И УЛТРАЗВУЧНА ДИЈАГНОСТИКА 
 

ОБ Прокупље 

Број прегледаних пацијената има остварење: 

Рентген дијагностика од 128,08% (прегледано 21.492 од планираних 16.780) чиме је 

План извршен, са напоменом да је ово реализација и са примарним нивоом здравствене 

заштите);  

Ултразвучна дијагностика 98,63% (7.685 од планираних 7.792) чиме је План извршен.  

Мамографија има остварење од 41,48% (190 од планираних 458)- План није извршен; 

Доплер дијагностика у овом домену има остварење 101,39% (1.309 од планираних 

1.291)- чиме је План извршен. 

План прегледаних пацијената код скенера је остварен са 102,29% (остварено је 2.698 од 

планираних 2.625) чиме је План извршен. 
 

Општи стационар ДЗ Куршумлија 

Услуге из овог домена су у 2015. години фактурисане кроз примарну 

здравствену заштиту где су и приказане. 

 

ДНЕВНА БОЛНИЦА 
 

ОБ Прокупље 

Дневне болнице (укупно), имају остварење од 67,93% (лечено је 3.603 лица од 

планираних 5.304) чиме План није извршен. У домену броја дана лечења, Дневне 

болнице имају остварење од 74,44% (остварено је 7.373 дана од планираних 9.904) чиме 

План није извршен.  

План није остварен у Дневној болници психијатрије (19,06% од планираног броја 

лечених, односно 53,77% планираних б.о. дана); у Дневној болници Интерног одељења 

(78,62% од планираног броја лечених, односно 75,40% планираних б.о. дана); у Дневној 

болници гинекологије (без извршења за овај извештајни период); у Дневној болници 
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педијатрије (73,86% од планираног броја лечених, односно 83,17% планираних б.о. 

дана); у Дневној болници Онкологије (68,17% од планираног броја лечених, док је број 

планираних б.о. дана остварен процентом 92,10%). Пријемно тријажно одељење такође 

није остварило План (65,22% од планираног броја лечених, као и од планираног броја 

б.о. дана). 
 

Општи стационар ДЗ Куршумлија 

Дневна болница у домену броја лечених лица има остварење од 128,48% (лечена 

су 1.042 лица од планираних 811) чиме је План остварен изнад оптималног. У домену 

броја дана лечења Дневна болница има остварење од 115,06% (остварено је 1.680 дана 

од планираних 1.460), чиме је План остварен изнад оптималног. Извршена је 1.481 

хемодијализа од планираних 1.215 тј. 121,90% чиме План није остварен. Извршене су 

732 перитонеалне дијализе од планираних 1100 тј. 66,54% чиме План није остварен. 

 

 

 

 

 

ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА 

 

ОБ Прокупље 

План за 2015. годину службе физикалне медицине и рехабилитације остварен је у 

домену терапијских и рехабилитационих услуга за стационарне пацијенте 103,45% 

(остварене су 1200 услуге од планиране 1160) што је успешно остварење Плана.  

 

ДИЈАЛИЗА 

 

На окружном нивоу (укупно 22 апарата за хемодијализу и 67 (54 у 2014. години) 

пацијената на хроничном третману, док је на третману перитонеалне дијализе било 

укупно 6 пацијената) урађена је 8296 (прошле године 6571) хемодијализа и 1530 

(прошле 1876) перитонеалних дијализа. 
 

ОБ Прокупље 

Урађено је 6.815 хемодијализа (планирано 6.700), проценат остварења је 101,72% чиме 

је План извршен. Планирани број перитонеалних дијализа је 802, остварено је 798- 

процентуално 99,50% чиме је План извршен. 

 

Општи стационар ДЗ Куршумлија 

У дијализном центру извршене су 1481 услуге хемодијализе од планираних 

1215, тј. 121,89% чиме је План остварен. Планирани број перитонеалних дијализа је 

1100, остварено је 732- процентуално 66,55% чиме План није извршен. 
 

КРВ И КОМПОНЕНТЕ КРВИ 

 

ОБ Прокупље 

Укупан утрошак крви и компоненти крви (из сопствених извора и набавка из других 

установа) изражен у мл крви и компоненти има реализацију од 70,29% (планирано 

868.860 мл а утрошено 1.266.312 мл) чиме План није остварен. 

 

ЛЕКОВИ 
 

ОБ Прокупље 
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Укупна планирана вредност средстава за лекове за 2015. годину је 49.677.000,00 дин.; у 

првој половини 2015. године остварено 87,00% (остварена вредност је 43.217.218,22 

динара) чиме План није остварен. 
 

Општи стационар ДЗ Куршумлија 
 

Укупна планирана вредност средстава за лекове је 4.283.132,90 динара, а остварено је 

84,87% (остварена вредност је 3.635.180,20 динара), чиме  План није остварен. 

 

УГРАДНИ МАТЕРЈАЛ И ОСТАЛА МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА  

 

ОБ Прокупље 

Укупна планирана вредност уградног матерјала и осталих медицинских средстава на 

нивоу Опште Болнице за 2015. годину за осигуранике РФЗО је 9.562.000,00 дин.; 

утрошено је 119,56% (11.432.028,08 дин.) чиме је План остварен. 

 

 

 

САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРЈАЛ  
 

ОБ Прокупље 

Укупна планирана вредност санитетског и медицинског потрошног материјала на 

нивоу Опште Болнице за 2015. годину за осигуранике РФЗО је 75.911.000,00 дин.; 

утрошено 100,30% (76.141.258,35 дин.)- чиме је План остварен. 
 

Општи стационар ДЗ Куршумлија 

Укупна годишња планирана вредност санитетског и медицинског потрошног 

материјала на нивоу Болнице је 8.415.000,00 динара; утрошено 110,65% (9.311.669,00 

динара)- чиме је План остварен. 

 

РАЗЛИКА БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И СТАНДАРДА КАДРА У 2015.ГОДИНИ 

 

Према извештају о уговореном броју запослених радника на дан 31.12.2015. године, у односу 

на стандарде Правилника, разлика на нивоу Топличког округа износи: вишак 7 

административних радника и мањак 1 доктор медицине, 8 медицинских сестара- 

техничара и 4 техничка радника. 

 

Општа болница Прокупље: Општа болница има у вишку 7 административних 

радника, оптималан број здравствених сарадника и фармацеута, и мањак 1 доктора 

медицине, 8 медицинских техничара и 4 техничка радника. 

Општи стационар ДЗ Куршумлија има оптималан број радника. 

 

АНАЛИЗА ПОСЕБНИХ ВРСТА УСЛУГА 

 

 Рана детекција прематурне ретинопатије: Извршено је 7517 ових услуга од 

планираних 6003 (125,22%) 

 ОБ Прокупље води Листу чекања за услуге: 

- за услугу- потпуна артропластика зглоба кука (шифра 49318-00) извршено је 18 

операција од планираних 20 (90%), са просечном дужином чекања од 96 дана 

(планирано 30 дана). 
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- за услугу- уградња интраокуларних сочива (шифра 42702-09) извршено је 398 

операција од планираних 410 (97,07%), са просечном дужином чекања од 98 дана 

(планиран 71 дан). 

 

З а к љ у ч а к : 
 

Анализа планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних лица на 

стационарну здравствену заштиту на Топличком округу за 2015. годину, говори нам да 

нема битних разлика у односу на ранији период осим у домену операција ОБ 

Прокупље, који бележи пад углавном због одлива кадра и проблема са уградним 

матерјалом; проблеми који ће у наредном периоду бити изражени везани су за одлив 

кадра на поједим одељењима Опште болнице Прокупље (због истовременог одласка 

већег броја специјалиста било у старосну пензију или у друге здравствене установе) 

тако да ће бити отежано пружање секундарне здравствене заштите у појединим 

сегментима (урологија, гинекологија...) до повратка доктора медицине са одговарајућих 

специјализација. 

 

 

 

П р е д л о г   м е р а : 

 

Битан фактор рационализације рада здравственог система Топличког округа била би и 

прерасподела здравственог кадра, првенствено медицинских сестара техничара. 

Наиме, постоји вишак поменутог кадра на примарном нивоу здравствене заштите који 

би могао да буде дислоциран у Општу болницу Прокупље, На тај начин би се, без новог 

запошљавања на нивоу округа, решио дефицит средњег кадра у ОБ Прокупље. 

 

На основу дописа Министарства здравља Републике Србије број 500-01-1333-1/2014-02 

од 31.03.2015. године неопходна је пренамена, односно прерасподела постељног фонда 

и кадра Опште болнице због формирања јединице за палијативно збрињавање; 

поменута јединица мора имати 5 постеља на рачун смањења одељења за продужену 

негу и лечење (са 18 постеља на 13).  
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