
 
 
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 ), а у вези са чланом 13, 13а и 160 Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник РС“ бр.107/2005, 72/2009-
др.закон , 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др.закон, 93/2014, 
96/2015, 106/2015, 113/2017-др.закон и 105/2017–др.закон) и са тачком III 
Програма спровођења друштвене бриге за здравље на територији града 
Ниша за 2019.годину (''Службени лист града Ниша'' број 126/2018) 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 24.01.2019. 
године, доноси         
 
 
 

РЕШЕЊЕ О РАСПОРЕЂИВАЊУ  
СРЕДСТАВА ЗА БОЉУ КАДРОВСКУ ОБЕЗБЕЂЕНОСТ 

 
 
     
Средства планирана Одлуком о буџету Града Ниша за 2019.годину 

(„Службени лист Града Ниша„ број 118/2018 ) у оквиру раздела 4 - Градска 
управа - Секретаријат за примарну здравствену заштиту, глава 4.1- 
Здравство, Програмска класификација- Програм 12 - Здравствена заштита, 
шифра-1801, 1801-0001 - функционисање установа примарне здравствене 
заштите, функција 760 - здравство некласификовано на другом месту, број 
позиције 205, економска класификација 464 - дотације организацијама 
обавезног социјалног осигурања, извор 01 - приходи из буџета у укупном 
износу од 65.405.000,00 динара. 

 
 

1. Дому здравља Ниш средства у износу од 45.905.000 динара за 
бољу кадровску обезбеђеност у интересу боље приступачности и 
доступности у коришћењу здравствене заштите 
 

2. Заводу за хитну медицинску помоћ Ниш средства у износу од 
17.000.000 динара за бољу кадровску обезбеђеност у интересу 
приступачности и доступности у коришћењу услуга хитне 
медицинске помоћи 

 
3. Заводу за здравствену заштиту радника ''Ниш'' средства у 

износу од 2.500.000 динара за бољу кадровску обезбеђеност у 
интересу приступачности и доступности у коришћењу услуга 
медицинске помоћи 
. 

 



4. Међусобна  права и обавезе Града и установа у погледу 
реализације планираних активности биће регулисана уговорима . 

 
5. За координацију свих активности и реализацију овог Решења  

задужује се Градска управа Града Ниша -  Секретаријат за 
примарну здравствену заштиту и Секретаријат за финансије  

 
6. Решење  доставити : Заводу за здравствену заштиту радника Ниш, 

Заводу за хитну медицинску помоћ Ниш, Дому здравља Ниш,  
Градској управи Града Ниша – Секретаријату за примарну 
здравствену заштиту и Секретаријату за финансије и архиви 
Службе за послове Градског  већа.  

 
 

 
      Број: 64-11/2019-03 
      Дана: 24.01.2019. године 

 
 
 
 
 

ГРАД  НИШ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 

 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Дарко Булатовић 
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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 
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) којима је прописано да Градско веће у вршењу својих 
надлежности прати рад и пословање установа чији је оснивач Град и 
предлаже мере којима се обезбеђује њихово несметано функционисање као 
и да обавља друге послове у складу са законом , Статутом, одлукама 
Скупштине града и другим актима, а чланом 13а  Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС“ бр.107/2005, 72/2009-др.закон , 88/2010, 
99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др.закон, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 
113/2017-др.закон и 105/2017–др.закон) 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 постизању виших стандарда у обезбеђивању здравствене 
заштитe  на територији Града. 

 
 
 
 
 



 
На основу наведеног Решења  Градског већа,  средства  распоређена   

Одлуком о буџету Града Ниша  за 2019. годину („Службени лист Града 
Ниша„ број 118/2018), у оквиру раздела 4 - Градска управа - Секретаријат за 
примарну здравствену заштиту, глава 4.1- Здравство, Програмска 
класификација- Програм 12 - Здравствена заштита, шифра-1801, 1801-0001 
- функционисање установа примарне здравствене заштите, функција 760 - 
здравство некласификовано на другом месту, број позиције 205, економска 
класификација 464 - дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања, извор 01 - приходи из буџета у укупном износу од 65.405.000 
динара, распоређују се у износу од 45.905.000 динара  Дому здравља Ниш, 
у износу од 17.000.000 динара Заводу за хитну медицинску помоћ Ниш и 
у износу од 2.500.000 динара Заводу за здравствену заштиту радника 
''Ниш'', а што је у складу са  поднетим захтевима  ових  установа.  

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

           
 
 
 
 

 
                                                                                  СЕКРЕТАР 

                                                                                 Ђурица Спасић 
 

                                                                                          __________________ 
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