РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“,
број 88/08) и члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени
лист Града Ниша“, број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 10.01.2012. године,
покреће
ИНИЦИЈАТИВУ
I Град Ниш покреће иницијативу за изузимање објеката – Диспанзера
Машинске индустрије Ниш, улица Шумадијска бр. 1 и Диспанзера Електронске
индустрије Ниш, Булевар Цара Константина бр. 82-84, из поступка приватизације.
II Упућује се иницијатива Влади Републике Србије за изузимање објеката из
поступка приватизације, на даљу надлежност.
III Иницијативу доставити: Влади Републике Србије, Министарству
економије и регионалног развоја, Управи за дечију, социјалну и примарну
здравствену заштиту и Градоначелнику.
Образложење
Диспанзер Машинске индустрије Ниш и Диспанзер Електронске индустрије
Ниш у организационој шеми амбуланти и диспанзера постоје од 1986. године у
оквиру Завода за здравствену заштиту радника Ниш. У овим објектима дуги низ
година остварује се здравствена заштита пацијената и пружа квалитетна и
ефикасна здравствена заштита на примарном нивоу већем броју корисника услуга.
Зграде диспанзера су углавном финансиране из средстава самодоприноса
Града Ниша, средствима из Фонда здравства и пензионог фонда и средствима
нишке привреде. Зграда Диспанзера Машинске индустрије Ниш је
грађена
на
основу средстава самодоприноса, док је изградња последњег спрата зграде у
целости финансирана од стране Завода за здравствену заштиту радника Ниш.
Диспанзер Електронске индустрије Ниш је такође грађен средствима
самодоприноса Града Ниша.
Завод за здравствену заштиту радника Ниш, у оквиру кога се налазе
Диспанзер Машинске индустрије Ниш и Диспанзер Електронске индустрије Ниш, је
здравствена установа у којој се обавља здравствена заштита запослених
обављањем превентивно - куративне здравствене заштите. Поред тога Завод је и

наставна база предмета медицине рада Медицинског факултета Универзитета у
Нишу.
На основу наведеног, имајући у виду потребе Града и грађана Ниша као
корисника услуга здравствене заштите, покреће се иницијатива за изузимање
објеката - Диспанзера Машинске индустрије Ниш и Диспанзера Електронске
индустрије Ниш, из поступка приватизације.

Број: 18-46/2012-03
У Нишу, 10.01.2012. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
мр Милош Симоновић

