
На основу члана 37. Одлуке о буџету Града Ниша за 2016. годину („Службени лист 
Града Ниша“, број 98/2015, 79/2016 и 115/2016), и члана 72. Пословника о раду Градског већа 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/13, 95/2016 и 98/2016), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 31.10.2016. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е О ПРИХВАТАЊУ УЧЕШЋА И РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПРОЈЕКТА „САНАЦИЈА И УНАПРЕЂЕЊЕ ОБЈЕКТА ДОМА ЗДРАВЉА У НИШУ“ 

 
I Град Ниш прихвата учешће и реализацију пројекта „Санација и унапређење објекта 

Дома здравља у Нишу“, који се реализује на основу Програма обнове и унапређења објеката 
јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, 
Закључком број 351-3817/2016 од 8. априла 2016. године и Програма о измени и допунама 
Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, 
здравства и социјалне заштите Закључком број 351-9644/2016 од 11. октобра 2016. године, 
које је донела Влада Републике Србије. 

II Циљ реализације пројекта је унапређење објекта јавне намене у области здравства. 
Сврха реализације је свеобухватна реконструкција централног објекта Дома здравља. 
III Вредност пројекта је 93.690.614,93 РСД без ПДВ, односно 112.428.737,92 РСД са 

ПДВ.  
IV Носилац реализације пројекта је Град Ниш. 
V Пројекат се финансира преко Канцаларије за управљање јавним улагањима Владе 

Републике Србије чија је обавеза финансирања и евентуалних непредвиђених радова до 
износа предвиђених уговором са извођачем, а у складу са позитивним законским прописима. 

VI Град Ниш ће пројекат реализовати у складу са правима и обавезама које ће се 
регулисати посебним уговором. 

VII Овлашћује се Градоначелик Града Ниша да у име Града закључи Уговор са 
Канцаларијом за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије, Уговор о извођењу 
рада са извођачем и Уговоре о пружању услуга које су у вези са реализацијом овог пројекта. 

VIII Налаже се Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту и 
Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке да реализују ово 
решење. 

 
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 
утврђивању Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области 
образовања, здравства и социјалне заштите због потребе за израду овог програма која 
произилази из чињенице да су јавни објекти у Србији у датим областима углавном изграђени 
у време или између два светска рата или после рата, па је потреба за њиховом свеобухватном 
обновом и унапређењем ургентна, као и да је потребно да се изради свеобухватна процена 
стања ових објеката, као и база података о хронологији инвестиционих улагања у овој 
области као и Закључком број 351-9644/2016 од 11.10.2016. године Програм о измени и 
допуни Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области 
образовања, здравства и социјалне заштите. 
            Град Ниш  је на основу стања објекта Дома здравља 06.06.2016. године, конкурисао за 
коришћење срестава из овог програма,  а на основу комплетне пројектно техничке 
документације, па је добијањем срестава омогућио да се изврши прва темељна 
реконструкција од 1984. године када је објекат и изграђен. Овим пројектом биће извршена 
реконструкција комплетне водоводне и канализационе мреже и мокрих чворова у објекту 
чија је корисна површина око 16.000 m2, замењено 576 прозора столаријом која ће омогућити 
максималну енергетску ефикасност и допринети да објекат добије енергетску класу „Б“, 
сређена фасада, реконструисан тротоар око објекта, урађена хидроизолација и санација 



крова, изграђено термосоларно постројење за припрему санитарне воде и хлађење другог 
спрата и поставњене термоизолационе завршне плоче око целог објекта, као и много других 
интервенција унутар самог објекта. 
           Оваквом свеобухватном реконструкцијом објекта грађани Града Ниша добиће боље 
услове за добијање здравствене заштите у адекватном простору, а радници боље услове рада. 
           Овај пројекат кроз Програм у потпуности финансира Канцеларија за управљање  
јавним улагањима Владе Републике Србије.  
            На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за побољшавање 
животног стандарда и квалитета здравствених услуга које се пружају становништву Града 
Ниша, као и услова рада запослених у Дому здравља у Нишу, Градско веће Града Ниша је 
одлучило као у диспозитиву овог решења. 

 
 
 
 

Број: 1562-21/2016-03 
У Нишу, 31.10.2016. године                             

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

                                                                                                             
ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                      
   Дарко Булатовић 
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