
На основу члана 56 Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша „ број 
88/2008 )  и члана72.  Пословника о раду Градског већа Града Ниша (''Службени 
лист града Ниша '' број 1/2013 ) а у вези са чланом13 и 13а  Закона о здравственој 
заштити ("Службени гласник РС" бр. 107/05, 72/09 - др.закон, 88/10, 99/10, 
57/11,119/12, 45/13 - др.закон, 93/14 и 96/15 )  
Градско веће Града Ниша ,на седници одржаној дана 22.12.2015. године, доноси         
 
 
 

            Р Е Ш Е Њ Е 
    
 
 
 Средства распоређена  Одлуком о буџету Града Ниша за 2015.годину 

(,,Службени лист Града Ниша ,, број 102/14, 9/15,35/15 и 90/15 ) у оквиру раздела 3 
– Управа Града , глава 3.3 – Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену 
заштиту, функција 760- Здравство некласификовано на другом месту , на 
буџетској позицији 93/1са економском класификацијом 463 –Трансфери осталим 
нивоима власти – део средстава ове апропријације намењен  за текуће трансфере 
–бољу кадровску обезбеђеност здравствених установа и извршавање обавеза 
здравствених установа а по извршним судским одлукама  у износу од 6.320.000  
динара распоређују се  на следећи начин: 
 

 
 
 

I .  Заводу за хитну медицинску помоћ Ниш у износу од 4.500.000  динара   у 
циљу стварања услова за бољу кадровску обезбеђеност установе  и  за 
извршавања обавеза  по извршним судским одлукама а ради боље 
доступности и приступачности у коришћењу здравствене заштите. 
 
 
II.    Заводу за здравствену заштиту студената Ниш у износу од 1.820.000  за 
извршавање обавеза по извршним судским одлукама  а ради боље 
доступности и приступачности у коришћењу здравствене заштите. 
 

 
III.     Међусобна права и обавезе Града и установа у погледу реализације 
планираних активности биће регулисана уговорима . 
 
 
IV.  За координацију свих активности и реализацију овог решења задужује се 
Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту и Управа за 
финансије , изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке . 
 

 



V.  Решење доставити  Заводу за хитну медицинску помоћ Ниш, Заводу за 
здравствену заштиту студената Ниш, Управи за дечију, социјалну и примарну 
здравствену заштиту и Управи за финансије, изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне набавке.  

     
 
 
 

 Број: 1989-28/2015-03 
 
           У Нишу, 22.12.2015. године 

 
 
 
 

        ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 
 

       
 
                                               
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Проф.др Зоран Перишић 
 

                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

  
 

Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама    члана 
56 Статута Града Ниша ( „ Службени лист Града Ниша „ број 88/2008)  и члана 72. 
Пословника о раду Градског већа  Града Ниша   (''Службени лист града Ниша број 
„1/2013) којима је прописано да Градско веће доноси пословник, решења, 
закључке и друга акта, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима а 
чланом  13 и 13а  Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ 
бр.107/05, 72/09 - др.закон , 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др.закон, 93/14 и 
96/15) дата је могућност локалним самоуправама да у интересу спровођења 
друштвене бриге за здравље на нивоу града стварају услове за бољу доступност и 
приступачност у коришћењу здравствене заштите на својој територији у 
здравственим установама чији су оснивачи , а који су виши од норматива 
прописаних законом и прописима у погледу простора, опреме, кадра и 
медицинских средстава, који се не обезбеђују под условима прописаним законом 
којим се уређује обавезно здравствено осигурање , укључујући и друге неопходне 
трошкове за рад здравствене установе којима се постиже виши стандард у 
обезбеђивању здравствене заштите. 

Обезбеђивање кадра подразумева обезбеђивање средстава за плате 
запослених, додатке на плате и друге накнаде у складу са законом , односно 
колективним уговором , као и доприносе за обавезно социјално осигурање. Град 
може да обезбеди и средства за вршење оснивачких права над здравственим 
установама чији је оснивач , ради извршавања обавеза здравствених установа а 
по извршним судским одлукама , за обавезе које се не финансирају из средстава 
обавезног здравственог осигурања  или на други начин у складу са законом а за 
које обавезе здравствена установа не може да обезбеди средства у финансијском 
плану.  

 
Разлог за доношење Решења садржан је у потреби финансијског доприноса     

у постизању виших стандарда у обезбеђивању здравствене заштитe  као и у 
предузимању мера за спречавање неликвидности здравствених установа чији је   
оснивач  Град.  

Завод за хитну медицинску помоћ је упутио захтев бр.7316 и 7316/1 од 
08.12.2015 године у којем  се наводи да су за стварање услова за бољу доступност 
и приступачност здравствене заштите   и  ради  континуитета пружања 
здравствених услуга и несметаног функцинисања   овој  установи  неопходна 
финансијска средства у износу од 4.500.000  динара.  Део  средстава би био 
опредељен за дофинансирање извршавања обавеза  исплате плата, додатака на 
плате и других накнада у складу са законом и доприноса за обавезно социјално 
осигурање  према  неуговореним радницима (запослени  немедицински радници 
који нису обухваћени кадровским планом  



установе који доноси Министарство здравља  )   а које се не финансирају из 
средстава обавезног здравственог осигурања и за које установа не може да 
обезбеди средства у финансијском плану . Преостали  део средстава би се 
определио за извршавање  обавеза  установе  по извршним  судским одлукама  за 
које установа не може да обезбеди сопствена средства . 

Завод за здравствену заштиту студената Ниш је упутио захтев бр.1601  од 
24.09.2015.године године у којем се образлаже потреба да се средства 
опредељена за санацију кровног попокривача на амбуланти Завода у ул. Булевар 
др. Зорана Ђинђића бр.52 и амбуланти  у ул. Катићевој бр. 29  у укупном износу од 
1.820.000 динара усмере за измирење  обавеза установе  по извршним судским 
одлукама . Ово је неопходно јер је Завод почев од 16.01.2015.године по основу 
поменутих правоснажних одлука непрекидно у блокади а сама установа није  у 
могућности  да од својих средстава обезбеди новчана средства за деблокаду и 
нормално функционисање установе. Такође је у захтеву напоменуто да ће 
санацију кровних покривача установа  извршити путем донација  и да иста неће 
бити предмет даљих захтева оснивачу у наредном периоду.   

   На основу наведеног Решења Градског већа ,  средства  распоређена   
Одлуком о буџету Града Ниша  за 2015. годину ( ,, Службени лист Града Ниша ,, 
бр.102/14,9/15,35/15 и 90/15 ) у оквиру раздела 3- Управа Града , глава 3.3-Управа 
за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту, функција 760- Здравство 
некласификовано на другом месту , и то на буџетској позицији 93/1 са економском 
класификацијом 4631-Трансфери осталим нивоима власти – део средстава ове 
апропријације намењен је за текуће трансфере – бољу кадровску обезбеђеност 
здравствених установа и извршавање обавеза здравствених установа а по 
извршним судским одлукама у износу од 6.320.000  динара , распоређена су 
установама у складу са њиховим захтевима . 

Међусобна права и обавезе Града и наведених здравствених установа у 
погледу реализације планираних активности биће регулисана  уговорима . 
 
       
 
 
 
 
          НАЧЕЛНИК 
                             
                                                                          _______________ 
       Мирјана Поповић 


