На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008
и 143/2016) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (''Службени лист Града
Ниша'', број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 28.09.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
1. Прихвата се записник о раду Комисије формиране Решењем број 465-6/2015-04 од
01.07.2015. године за зграду здравственог диспанзера за медицину спорта „Медикотерапија“
у Нишу, Улица Зетска бб.
2. Налаже се Дому здравља Ниш и Градској управи Града Ниша -Секретаријату за
имовинско-правне послове да са извођачем радова ГМД “Грамонт инжењеринг“ д.о.о. Ниш,
сачине записник о примопредаји зграде „Медикотерапија“ у Нишу најкасније до 31.12.2017.
године.
3. Град Ниш је дужан да плати обавезе проистекле из уговора о извођењу радова број
392/12 од 08.06.2012. године, а по пресуди Привредног Апелационог суда број 5 Пж 1795/16
од 31.08.2017. године, због промене инвеститора по Решењу Уп. бр. 351-580/2010-06 од
09.09.2014. године којим је као инвеститор уписан Град Ниш и извода из листа
непокретности број 8798 КО Ниш-Ћеле Кула од 05.05.2015. године са уписом јавне својине
Града Ниша уделом 1/1, у износу од 1.299.847,57 динара.
4. Средства за намене из тачке 3. овог решења обезбеђују се из средстава утврђених
Одлуком о буџету Града Ниша за 2017. годину (''Службени лист Града Ниша'', број 148/2016)
намењених за финасирање програма капиталног инвестирања и то Програм 12 – Здравствена
заштита; програмска активност 1801-0001 – Функционисање установа примарне здравствене
заштите; функција 760 Здравство некласификовано на другом месту; позиција 191;
економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти.
5. Налаже се Градској управи Града Ниша - Секретаријату за инвестиције да
предложи измену програма капиталног инвестирања.
6. Пренос средстава врши се на терет средстава рачуна извршења буџета Града Ниша,
а у корист рачуна извођача радова ГМД “Грамонт инжењеринг“ д.о.о. Ниш број: 205108527-39, код Комерцијалне банке ад Београд.
7. За реализацију тачке 2. овог решења задужују се Дом здравља Ниш и Градска
управа Града Ниша - Секретаријат за имовинско-правне послове, а за реализацију тачке 4. и
тачке 5. овог решења задужују се Градска управа Града Ниша - Секретаријат за инвестиције
и Секретаријат за финансије.
8. Решење доставити: Градској управи Града Ниша - Секретаријату за имовинскоправне односе, Секретаријату за инвестиције, Секретаријату за финансије и Дому здравља
Ниш и архиви.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
Број: 1206-1/2017-03
У Нишу, 28.09.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Град Ниш је, на основу средстава утврђених Одлуком о буџету Града Ниша за 2012.
годину обезбедио средства за финансирање капиталних инвестиција у области примарног
здравства над којим је Град имао оснивачка права. Уговором о извођењу радова број
392/12 од 08.06.2012. године између Дома здравља Ниш као инвеститора и Грамонт
инжењеринга д.о.о. Ниш као извођача радова регулисано је извођење капиталних радова
на објекту зграде здравственог диспанзера за медицину спорта „Медикотерапија“ у Нишу,
Улица Зетска бб.
Решење о грађевинској дозволи издато је на име инвеститора Дом здравља под
бројем 351-580/2010-06 од 22.07.2011. године. Привремене ситуације настале у току
извођења радова према извођачу радова су измириване у складу са ликвидним
могућностима буџета.
У складу са Законом о јавној својини, Град Ниш је извршио упис јавне својине
Града Ниша уделом 1/1 на наведеном објекту (Препис листа непокретности број 8798 КО
Ниш-Ћеле Кула од 05.05.2015. године издат од стране Службе за катастар непокретности).
На основу извршеног уписа јавне својине Града Ниша донето је Решење број 351580/2010-06 од 09.09.2014. године којим се мења решење број 351-580/2010-06 од
22.07.2011. године у делу имена инвеститора, тако што се име инвеститора Дом здравља у
Нишу, замењује именом новог инвеститора Град Ниш.
Комисија за преузимање објекта, формирана Решењем број 465-6/2015-04 од
25.06.2015. године, сачинила је записник о потребним радњама за преузимање предметног
објекта број 465-6/2015-04 од 01.07.2015. године.
Коначна ситуација, која је оверена од стране надзорног органа, заведена под бројем
778/14 од 08.12.2014. године није плаћена и њена се реализација спроводи на начин као
што је наведено у диспозитиву закључка.
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