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На основу члана 48. Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. годину („Службени лист Града 

Ниша“, број 118/2018) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, број 1/13, 95/2016 и 98/2016, 124/2016 и 144/2016), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 21.02.2019. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА 
„РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ ДУШКО 

РАДОВИЋ У НИШУ“ 
 

I Град Ниш прихвата реализацију пројекта „Реконструкција и санација објекта Домa за децу и 
омладину Душко Радовић у Нишу“, који је одобрен за реализацију на основу Програма обнове и 
унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне 
заштите, који је утврђен Закључком Владе Републике Србије број 351-3817/2016 од 8. априла 2016. 
године и Програма о изменaма и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у 
јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, који је усвојен Закључком Владе 
Републике Србије број 351-9647/2016 од 11. октобра 2016. године и број 351-562/2017-1 од 24.јануара 
2017. године. 
II Општи циљ пројекта је унапређење објекта јавне намене у области образовања, здравства и 
социјалне заштите.   
    Сврха реализације пројекта је реконструкција и санација објекта Дома за децу и омладину „Душко 
Радовић“ у Нишу, ради побољшања положаја ранљивих категорија становништва (деца и омладина 
без родитељског старања) као и услова рада запослених у Дому за децу и омладину „Душко Радовић“ 
у Нишу. 
III Реконструкција и санација објекта Дома за децу и омладину „Душко Радовић“ у Нишу“ се 
финансира средствима Републике Србије преко Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе 
Републике Србије, а по Програму обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у 
области образовања, здравства и социјалне заштите. 
IV Укупна вредност пројекта, односно реконструкције и санације ће се утврдити након усаглашавања 
предмера и предрачуна радова и потписивања Уговора са Канцеларијом за управљање јавним 
улагањима Владе Републике Србије.  
V Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије финансира извoђење радова 
на реконструкцији и санацији објекта Дома за децу и омладину „Душко Радовић“ у Нишу у 
целокупном износу, с тим да средства за извођење радова преноси директно извођачу, а ПДВ 
пребацује на рачун Града Ниша, обзиром да је Град Ниш обвезник ПДВ-а.  
VI Евентуалне непредвиђене радове, вишкове и додатне радове финансираће Канцаларија за 
управљање јавним улагањима Владе Републике Србије, у складу са позитивним законским 
прописима. 
VII Обавеза Града Ниша је да изради и финансира израду пројектно техничке документације, у 
складу са Смерницама за израду техничке документације Канцеларије за управљање јавним 
улагањима Владе Републике Србије, да прибави потребна одобрења за извођење радова, да обезбеди 
план превентивних мера и координатора за безбедност при извођењу радова, да обезбеди стручни 
надзор над извођењем радова, да обезбеди технички преглед изведених радова и прибави одобрење за 
употрбу изведених радова. 
 VIII Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да у име Града закључи Уговор са Канцеларијом за 
управљање јавним улагањима Владе Републике Србије. 
IX Пројектом управља Канцеларија за управљање јавним улагањима, а за праћење реализације 
пројекта је задужена Канцеларија за локални економски развој и пројекте. 



X Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте, да у оквиру својих надлежности 
реализује ово решење, односно да безбеди пројектно-техничку документацију, прибави потребна 
одобрења за извођење радова, обезбеди план превентивних мера и координатора за безбедност при 
извођењу радова, обезбеди стручни надзор над извођењем радова, обезбеди технички преглед 
изведених радова и прибави одобрење за употребу изведених радова. 
XI Решење објавити у „Службеном листу Града Ниша.“ 
  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Влада Републике Србије усвојила је Закључак број 351-3817/2016 од 08.04.2016. године о 
усвајању Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области 
образовања, здравства и социјалне заштите, обзиром да су јавни објекти у Србији у датим областима 
углавном изграђени у време или између два светска рата или после рата, па је неопходна потреба за 
њиховом свеобухватном обновом и унапређењем. У оквиру овог програма обнове и Програма о 
изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у 
области образовања, здравства и социјалне заштите, који је усвојен Закључком Владе Републике 
Србије број 351-9647/2016 од 11. октобра 2016. године и број 351-562/2017-1 од 24.јануара 2017. 
године, предвиђена је и обнова и санација Дома за децу и омладину „Душко Радовић“ у Нишу, кроз 
реализацију пројекта „Реконструкција и санација објекта Дома за децу и омладину Душко Радовић у 
Нишу“. 

Општи циљ пројекта је унапређење објекта јавне намене у области здравства, образовања и 
социјалне заштите. 

Сврха реализације пројекта је реконструкција и санација објекта Дома за децу и омладину 
„Душко Радовић“ у Нишу, ради побољшања положаја ранљивих категорија становништва (деца и 
омладина без родитељског старања) као и услова рада запослених у Дому за децу и омладину „Душко 
Радовић“ у Нишу. 

Овим пројектом је предвиђена, реконструкција водоводне и канализационе мреже, санација 
санитарних чворова, реконструкција кровне конструкције и кровног покривача, замена подне облоге 
у просторијама у којима је то неопходно, замена унутрашње столарије и делимична замена 
спољашње столарије, санација фасадне облоге, замена фасаде од поцинкованог лима фасадом 
енергетски ефикаснијом, постављање соларних панела на металној подконструкцији ради 
побољшања енергетске ефикасности објекта, санација термотехничких инсталација, што обухвата 
санација на постојећим термотехничким инсталацијама: котларницу на лако течно гориво, 
инсталацију топловодног централног грејања, инсталацију вентилације и грејања кухиње, 
инсталацију за централну припрему топле санитарне воде. 

Реконструкцијом овог објекта деца и омладина без родитељског старања добиће боље услове 
здравствене заштите у адекватном простору, а радници боље услове рада. 

Реконструкција и санација објекта Дома за децу и омладину „Душко Радовић“ у Нишу се 
финансира средствима Републике Србије преко Канцеларије за управљање јавним улагањима, а по 
Програму обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, 
здравства и социјалне заштите. 

Укупна вредност пројекта, односно реконструкције и санације ће се утврдити након 
усаглашавања предмера и предрачуна радова и закључења Уговора. 

Обавеза Града Ниша је да изради и финансира пројектно техничку документацију у складу са 
Смерницама за израду техничке документације Канцеларије за управљање јавним улагањима, да 
прибави потребна одобрења за извођење радова, да обезбеди план превентивних мера и координатора 
за безбедност при извођењу радова, да обезбеди стручни надзор над извођењем радова, да обезбеди 
технички преглед изведених радова и прибави одобрење за употребу изведених радова 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за побољшање животног 

стандарда и квалитета услуга које се пружају ранљивим категоријама становништва (деца и омладина 
без родитељског старања), као и услова рада запослених у Дому за децу и омладину „Душко 
Радовић“ у Нишу, Градско веће Града Ниша је одлучило као у диспозитиву овог решења. 
 
Број: 169-23/2019-03 
У Нишу,  21.02.2019. године                                 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                                                                             

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Проф. др Милош Банђур 
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