
На основу члана 59. Одлуке о буџету Града Ниша за 2017.годину (,,Службени лист
Града Ниша'', број 148/2016), и члана 72.Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(,,Службени лист Града Ниша'', број 1/13, 95/2016,98/2016, 124/2016 и 144/2016).

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 12.10.2017.године, доноси

РЕШЕЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА
,,АДАПТАЦИЈА КРОВА ЗА ОБЈЕКАТ ДОМ ЗДРАВЉА У НИШУ''

I Град Ниш прихвата реализацију пројекта ,, Адаптација крова на објекту 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.годин, као и Програм о изменама и допунама Програма обнове
унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и
социјалне заштите Закључком 351-9644/2016 од 11.октобра 2016.године и Програм о
изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној
својини у области образовања, здравства и социјалне заштите Закључком број 351-
562/2017-1 од 24.јануара 2017.године (у даљем тексту : Програм )

II Циљ реализације пројекта је унапређење објекта јавне намене у области здравства.

Сврха реализације је свеобухватна адаптација крова објекта Дома здравља.

III Врeдност пројекта је 13.296.983,00 РСД без ПДВ, а ПДВ износи 2.660.000,00 РСД.

IV Носилац реализације пројекта је Град Ниш

V Пројекат се финансира преко Канцеларије за управљања јавним улагањима Владе
Републике Србије чија је обавеза плаћање радова извођачу из уговорене вредности без
ПДВ-а по Пројекту.

Средства за ПДВ су обезбеђена у буџету за 2017.годину, у Разделу 3 – Градска управа,
глава 3.1. –Градска управа, Програм 12 – Здравствена заштита, Пројекат 1801-П133
Пројекат обнове објекта Дома здравља Ниш, функција 760 – Здравство некласификовано
на другом месту, позиција 193, економска класификација 5113 – Капитално одржавање
зграда и објеката, извор финансирања 07-Трансфери од других нивоа власти.

VI Град Ниш ће пројекат реализовати у складу са правима и обавезама које су регулисане
посебним уговором и Уговора који ће бити закључен по проведеном преговарачком
поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку додатних радова
на санацији и реконструкцији Дома здравља у Нишу.

VII Задужује се Градска управа Града Ниша да покрене поступак јавне набавке.

Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да у име Града закључи Уговор о извођењу
додатних радова на санацији и реконструкцији Дома здравља у Нишу.



VIII Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте и Градској управи
града Ниша 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 8.априла
2016.године  утврђивању  Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној
својини у области образовања, здравства и социјалне заштите због потребе за израду овог
програма који произлази из чињенице да су јавни објекти у Србији у датим областима
углавном грађени у време или између два светска рата, па је потреба за њиховом
свеобухватном обновом и унапређењем ургентна, као и да је потребно да се изради
свеоубухватна промена стања ових објеката, као и база о хронологији инвестиционих
улагања у овој области као и Закључком број 351-562/2017-1 од 11.10. 2016.године,
Програм о изменама и допунама Програма обнове унапређења објеката јавне намене у
јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите и Закључком број 351-
562/2017-1 од 24.јануара 2017.године  Програм о изменама и допунама Програма обнове и
унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и
социјалне заштите Закључком број 351-562/2017-1 од 24.јануара 2017.године.

Град Ниш је на основу стања објеката Дома здравља 06.06.2016.године, конкурисао
за коришћење средстава из овог програма, а на основу комплетне пројектно-техничке
документације, па је добијењем средстава омогућио да се изврши прва темељна
реконструкција од 1984.године када је објекат изграђен. Овим пројектом биће извршена
реконструкција комплетне водоводне и канализационе мреже мокрих чворова у објекту
чија је корисна површина 16.000 м2, 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 постављање термоизолационе завршне плоче око целог објекта, као и много
других интервенција унутар самог објекта.

Оваквом свеобухватном реконструкцијом објекта грађани Ниша добиће боље
услове за добијање здравствене заштите у адекватном простору, а радници боље услове
рада.

Како је у току извођења уговорених радова на изради хидроизолације купола и
изради спуштених плафона уочена процуривања са крова која нису на делу лантерни и
како се процуривања појављују и ван поменутих места која се извођењем радова по
уговору третирају, , а што је и констатовано у извештају надзорног органа о извођењу
радова од 26.04.2017.године, Извештаја Канцеларије за управљање јавним улагањима од
27.4.2017.године и захтева извођача радова ,,Гат'' доо од 18.5.2017.године, Град  Ниш се
обратио Управи за јавне набавке захтевом број 205/2017-28 од 18.7.2017.године о
основаности  примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење
понуда прописаног чланом 36.став 1. тачка 5) ЗЈН.

Имајући у виду да захтев за мишљење, није садржао све податке потребне за оцену
основаности примене преговарачког поступка, Управа је позвала наручиоца дописом број
404-02-2535/17 од 29.7.2017.године, да захтев допуни тако што ће се изјаснити због чега
радови на замени кровног покривача нису били обухваћени техничким спецификацијама



предмета јавне набавке приликом закључења првобитног уговора о јавној набавци,
имајући у виду да је наручиоцу морала да буде позната околност да постојећи кров
прокишњава, достави извештај надзорног органа о потреби извођења додатних радова у
односу на сваку од позиција непредвиђених радова, са образложењем околности због којих
су предметни радови неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци, као и
остало. Града Ниш је у допуни захтева број 269/2017-28 од 11.8.2017.године који је Управа
за јавне набавке примила 14.8.2017.године одговорио на све захтеве из дописа Управе.

Управа за јавне набавке је на основу члана 36.став 4. Закона о јавним набавкама (
,,Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ), а на захтев наручиоца Град Ниш –
Градска управа града Ниша дала мишљење број 404-02-2535/17 од 22.8.2017.године  о
основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење
понуда.

Секретаријат за инвестиције поднео је захтев број 507/2017-31 од 21.9.2017.године
за промену, односно увећање апропријације. Достављен је Нацрт уговора о правима и
обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и Града Ниша у реализацији
пројекта адаптације крова за објекат Дом здравља Ниш и извештај Канцеларије за
управљање јавним улагањима број 05-2-015-2017. Пројектна вредност износи
13.296.983,00 РСД без ПДВ-а, а ПДВ износи 2.660.000,00 РСД.

Секретаријат за финансије је, у складу са одредбама члана 5. Став 6. Закона о
буџетском систему, као надлежан, извршио промену апропријације у Одлуци о буџету
града Ниша за 2017. годину, и то тако што је средства у износу од 2.660.000,00 РСД
распоредио у оквиру Раздела 3 – Градска управа, глава 3.1. –Градска управа, Програм 12 –
Здравствена заштита, Пројекат 1801-П133 Пројекат обнове објекта Дома здравља Ниш,
функција 760 – Здравство некласификовано на другом месту, позиција 193, економска
класификација 5113 – Капитално одржавање зграда и објеката, извор финансирања 07-
Трансфери од других нивоа власти.

Дана 3.10.2017.године закључен је Уговор о правима и обавезама Канцеларије за
управљање  јавним улагањима Владе Републике Србије и Града Ниша у реализацији
пројекта ,,Адаптација крова за објекат Дом здравља Ниш''.

Одредба члана 5. поменутог уговора, која се односи на начин плаћања, предвиђа да
Град, доставља Канцеларији, ради плаћања, потписан и оверен захтев за плаћање са
документацијом о реализацији уговора ( привремене и окончану ситуацију, фактуре,
банкарске гаранције и друго) и извештај стручног надзора. Канцеларија врши плаћање у
складу са овим уговором на рачун Извођача радова.

Овај пројекат финансира кроз Програм Канцеларија за управљање јавним
улагањима, осим средстава за припадајући ПДВ.

На основу свега изложеног, као и због значаја овог пројекта за побољшање
животног стандарда, квалитета здравствених услуга које се пружају становништву Града
Ниша и реалне опасности по безбедност корисника здравствених услуга и запослених у
Дому здравља Ниш, Градско веће је одлучило као у диспозитиву.
Број : 1267-1/2017-03
У Нишу, 12.10.2017.године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК

Дарко Булатовић


