
 На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“ број 88/2008, 143/2016 и 18/2019) 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), a у вези са чланом 13. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник РС“ бр. 25/2019) и у складу са  
Програмом спровођења друштвене бриге за здравље на територији Града 
Ниша за 2021.годину („Службени лист града Ниша“ број 18/2021) Градско 
веће Града Ниша, на седници одржаној дана 16.04.2021. године, доноси 
 

 
РЕШЕЊЕ О РАСПОРЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА  

ЗА БОЉУ КАДРОВСКУ ОБЕЗБЕЂЕНОСТ 
 
 

 Из средстава планираних Одуком о буџету града Ниша за 2021.годину 
на разделу 8 – Градска управа за друштвене делатности, Програмска 
класификација – Програм 12 – Здравствена заштита, Програмска активност – 
1801, 1801-0001 – функционисање установа примарне здравствене заштите, 
функција 760 – здравство некласификовано на другом месту, број позиције 
129, економска класификација 464 – дотације организацијама за обавезно 
социјално осигурање, извор 01 – приходи из буџета у укупном износу од 
73.610.000 динара, распоређује се : 
 

1. Дому здравља Ниш средства у износу од 40.000.000,00 динара за 
бољу кадровску обезбеђеност у интересу боље приступачности и 
доступности у коришћењу здравствене заштите. 

 
2. Заводу за ургентну медицину Ниш средства у износу од 

5.000.000,00 динара за бољу кадровску обезбеђеност у интересу 
приступачности и доступности у коришћењу услуга хитне 
медицинске помоћи. 

3. Апотекарској установи  „Ниш“ средства у износу од 15.000.000,00 
динара за бољу кадровску обезбеђеност у интересу боље 
приступачности и доступности у коришћењу здравствене заштите. 

 
4. Међусобна права и обавезе Града и установа у погледу реализације 

планираних активности и располагања средствима биће регулисана 
уговорима. 

 



5. За координацију свих активности и реализацију овог Решења 
задужује се Градска управа за друштвене делатности  и Градска 
управа за финансије. 

 
6. Решење доставити : Дому здравља Ниш, Заводу за ургентну 

медицину Ниш, Апотекарској установи Ниш, Градској управи за 
друштвене делатности , Градској управи за финансије и архиви 
Градског већа. 

 

 
 
Број: 447-19/2021-03 
Дана: 16.04.2021. године  
 
 
 
 
 

ГРАД НИШ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                     Драгана Сотировски 

 
                                    _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Образложење 
Решењем о распоређивању средстава за кадровску обезбеђеност врши 

се расподела из средстава дефинисаних Одлуком о буџету града Ниша за 2021 
годину за спровођење друштвене бриге за здравље  и стварање услова за бољу 
приступачност и доступност у спровођењу здравствене заштите . 
          Средства за ове намене дефинисана су у буџету града Ниша на разделу 
8 - Градска управа за друштвене делатности,  Програмска класификација - 
Програм 12 - Здравствена заштита, Програмска активност  - 1801, 1801-0001 - 
функционисање установа примарне здравствене заштите, функција 760 - 
здравство некласификовано на другом месту, број позиције 129, економска 
класификација 464 - дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања, извор 01 - приходи из буџета у укупном износу од 73.610.000 
динара. 
          Решењем о распоређивању средстава за бољу кадровску обезбеђеност 
распоређују се средства у износу који се креће у оквиру средстава 
дефинисаних буџетом за ове намене а ефекти ангажовања средстава огледаће 
се у стварању могућности за спровођење Програма спровођења друштвене 
бриге за здравље на територији града Ниша у 2021 години а у складу са 
Законом о здравственој заштити („Сл.Гласник РС“ бр.25/19). 
           Програмом спровођења  друштвене бриге за здравље као једна од 
здравствених установа којој ће се расподелити део средстава предвиђена је и 
установа Завод за хитну медицинску помоћ.Ова установа је у међувремену 
променила назив у Завод за ургентну медицину Ниш што је и регистровано у 
регистру здравствених установа код Агенције за привредне регистре дана 
26.03. 2021, па како се ради о истој установи само са промењеним називом 
установе то се у овом решењу установа наводи са новим промењеним 
називом. 

 
                                                        

Припремио и обрадио 
Ђурица Спасић 
__________________ 

 
                                                                                   ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ   

НАЧЕЛНИКА  ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

                              
                                                                                                                                              

______________________________                                                                               
                                                                                                                             Катарина Митровски 

                                                                       


