
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, 98/2016 и 124/2016), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 25.11.2016. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ Р Е Ш Е Њ А О ПРИХВАТАЊУ УЧЕШЋА И 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОЈЕКТА „САНАЦИЈА И УНАПРЕЂЕЊЕ ОБЈЕКТА ДОМА ЗДРАВЉА У 

НИШУ“ 

 

I 

У Решењу о  прихватању учешћа и реализацију пројекта „Санација и унапређење 

објекта Дома здравља у Нишу“, број 1562-21/2016-03 од 31.10.2016. године, тачка III мења 

се и гласи: "Вредност пројекта је 92.192.923,23  РСД без ПДВ, односно 110.631.507,88 РСД 

са ПДВ-ом".  

 II  
Овлашћује се Градоначелик Града Ниша да у име Града закључи Анекс Уговора са 

Канцеларијом 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. 

III 

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 

 

 Градско веће Града Ниша дана 31.10.2016. године је донело Решење о прихватању 

учешћа и реализацију пројекта "Санација и унапређење објекта Дома здравља у Нишу", 

број 1562-21/2016-03 од 31.10.2016. године, који се реализује на основу Програма обнове и 

унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и 

социјалне заштите. 

 Дана 25.11.2016 године Дом здравља нам се обратио дописом у којем захтева 

измену пројекта "Санација и унапређење објекта Дома здравља у Нишу".Дом здравља је у 

међувремену извршио реконструкцију 22 мокра чвора па сада вредност пројекта износи 

92.192.293,23 динара без ПДВ, односно 110.631.507,88 динара са ПДВ. 

            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: 1754-1/2016-03 

У Нишу, 25.11.2016. године                              

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                      

   Дарко Булатовић 


