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На основу члана 47. Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. годину („Службени лист 
Града Ниша“, број 106/2019) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/13, 95/2016 и 98/2016, 124/2016 и 144/2016)  

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 04.03.2020. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА 
„ЗДРАВО И СИГУРНО ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ“ 

 
I Град Ниш прихвата финансирање пројекта „Здраво и сигурно пословно окружење“. 
II  Циљ пројекат је стварање здравог и сигурног пословног окружења за запослене у 
јавно-комуналним предузећима у Нишу кроз набавку опреме, обуку запошљених, превенцију 
и промовисање здравих начина живота. 
III Носилац пројекта је Завод за здравствену заштиту радника „Ниш“, који реализује 
активности пројекта. 

Партнери на пројекту су: Град Ниш (финансира реализацију пројекта) и „Удружење 
менаџера примарне здравствене заштите Србије“-Ниш ( реализује активности пројекта). 

Корисници пројекта су: ЈКП „Медиана“ Ниш, ЈКП „Градска топлана“ Ниш, ЈКП 
„Наиссус“ Ниш и ЈКП „ Паркинг сервис“- Ниш. 

Време реализације пројекта је 6 месеци. 
 IV Укупна вредност пројекта је 4.450.000,00динара. Град Ниш финансира пројекат у 
целокупном износу или 100%. 
V Средства за ову намену у износу од 4.450.000,00динара су предвиђена у Одлуком о 
буџету Града Ниша за 2020. годину на позицији 441, економска класификација 424 – 
специјализоване услуге. 
VI Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да са носиоцем пројекта, Заводом за 
здравствену заштиту радника „Ниш“, потпише Уговор о реализацији и финансирању 
пројекта. 
VII Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте и Градској управи 
Града Ниша-Секретаријату за финансије да реализују ово решење, у оквиру својих 
надлежности, док је за реализацију активноси на проjeкту задужен Завод за здравствену 
заштиту радника „Ниш“. 
VIII Одређује се Канцеларија за локални економски развој и пројекте, да као јединица за 
имплементацију пројеката, прати реализацију пројекта и начин утрошка средстава. 
IX Решење доставити: Канцеларији за локални економски развој и пројекте Града Ниша 
и Градској управи Града Ниша-Секретаријату за финансије. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 
Пројекат „Здраво и сигурно пословно окружење“ који реализује Завод за здравствену 

заштиту радника „Ниш“, у партнерству са Градом Нишом и „Удружењем менаџера примарне 
здравствене заштите Србије“-Ниш има за циљ стварање здравог и сигурног пословног 
окружења за запослене у јавно-комуналним предузећима у Нишу кроз набавку опреме, обуку 
запошљених, превенцију и промовисање здравих начина живота.  

 



 На овај начин послодавци, као део заједнице у целини, представљају поред породице 
и образовних установа, окосницу стварања система превентивне заштите и успостављања 
система здравог пословног окружења. Како би се заштитио послодавац и обезбедио 
продуктивност и здраво радно окружење, неопходно је обратити већу пажњу на особе које су 
на ризичним радним местима, а део су окружења послодавца (радна места која су у вези са 
финансијским средствима, опасним и токсичним материјама, превозом материјала и људи).  

Пројекат „Здраво и сигурно пословно окружење“ омогућава повећање степена 
безбедности на раду кроз контролу радних места на присуство широког спектра лоших 
навика и има за циљ да унапреди сигурност на раду кроз детекцију ризичних група и 
појединаца на високо ризичним радним местима. Пројекат се састоји од три компоненте: 
Компонента 1: Унапређење интерних капацитета послодавца за детекцију присуства 
ризичних категорија на радним местима  
Компонента 2: Детекција ризичних група и појединаца  
Компонента 3: Препоруке за даље активности у превенцији, стварању бољих навика и 
унапређења продуктивности послодавца. 

Потреба за спровођење оваквог програма и реализацијом пројекта из ове области 
произилази из потребе да запошљени стекну здраве навике и смање ризике од коришћења 
ризичних фактора на психомоторне способности. У супротном, наведене последице могу 
изазвати велике материјалне губитке и проблеме за послодавце, компаније, индустрију, као и 
све делове државне управе (као што су смањење продуктивности, повреде, смртни случајеви, 
крађе и низак морал запослених, до повећање трошкова лечења, правних проблема и цене 
отпремнина за запослене). 

Корисници пројекта су 1910 запослених и то у: ЈКП „ Медијана “- Ниш( 1050), ЈКП 
„Градска топлана “ – Градска управа Града Ниша (230), ЈКП „Наиссус“ –Ниш (680) и ЈКП 
„Паркинг сервис“- Ниш (180). 

Носилац пројекта је Завод за здравствену заштиту радника „Ниш“, а партнери на 
пројекту су Град Ниш и „Удружење менаџера примарне здравствене заштите Србије“ . Град 
Ниш финансира пројекат у пуном износу и преко Канцеларије за локални економски развој и 
пројекте врши мониторинг над реализацијом пројекта. 

Укупна вредност пројекта је 4.450.000,00динара. Град Ниш финансира пројекат у 
целокупном износу или 100%. 

Средства за ову намену у износу од 4.450.000,00динара су предвиђена у Одлуком о 
буџету Града Ниша за 2020. годину на позицији 441, економска класификација 424 – 
специјализоване услуге. 

Време реализације пројекта је 6 месеци. 
На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за системско 
успостављање капацитета код послодавца за заштиту здравља радника кроз превенцију 
лоших навика  Градско веће Града Ниша је одлучило као у диспозитиву овог решења. 

 
Број: 251-3/2020-03 
У Нишу,  04.03.2020. године                                
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                                                                             

ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић 


