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На основу члана 48. Одлуке о буџету Града Ниша за 2020. годину („Службени лист Града 

Ниша“, број 130/2017) 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 08.06.2020. године, доноси 
 

 
ЗАКЉУЧАК  

 
I   Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте да приступи реализацији 
пројекта реконструкције – текућег инвестиционог одржавања првог спрата зграде Института за јавно 
здравље Ниш, који би се користио у лабораторијске сврхе.  
II Налаже се Градској управи Града Ниша - Секретаријату за финансије да у циљу реализације 
овог пројекта, средства из текуће буџетске резерве у износу од 15.000.000,00 динара пренесе 
Канцеларији за локални економски развој и пројекте и отвори нову позицију, економска 
класификација 425 – текуће поправке и одржавање. 
III Учешће Института за јавно здравље Ниша састоји се у прибављању комплетне техничке 
документације која је неопходна за реализацију прве тачке овог закључка, а у свему у складу са 
Законом о планирању и изградњи. 
IV  Закључак доставити: Канцеларији за локални економски развој и пројекте Града Ниша, 
Градској управи Града Ниша - Секретаријату за финансије и Институту за јавно здравље Ниш. 
                                        

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Градски штаб за ванредне ситуације Града Ниша је у складу са Одлуком о проглашењу 
ванредног стања на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 29/20209) од 
15.03.2020. године,  а на основу процене тренутне епидемиолошке ситуације у граду Нишу, на 
седници одржаној 06.05.2020. године, донео наредбу број 1325-4/2020-01, којом се налаже 
Канцеларији за локални економски развој и пројекте да приступи реализацији пројекта текућег 
инвестиционог одржавања првог спрата зграде Института за јавно здравље Ниш а Градској управи 
Града Ниша - Секретаријату за финансије, да средства за ове намене у износу од 15.000.000,00 динара 
обезбеди из текуће буџетске резерве Града Ниша за 2020. годину. 
 Институт за јавно здравље Ниш обезбедиће комплетну техничку документацију која је 
неопходна за реализацију пројекта. 
  

На основу свега напред изложеног, Градско веће Града Ниша је одлучило као у диспозитиву 
овог закључка. 

 
Број: 432-1/2020-03 
У Нишу, 08.06.2020. године                              

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
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