На основу члана 59. Одлуке о буџету Града Ниша за 2017. годину („Службени лист
Града Ниша“, број148/2016), 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),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 21.04.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ПРИХВАТАЊУ УЧЕШЋА И РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОЈЕКТА „САНАЦИЈА И УНАПРЕЂЕЊЕ ОБЈЕКТА ДОМА ЗДРАВЉА У
НИШУ“
I Мењају се Решења о прихватању учешћа и реализацији пројекта „Санација и
унапређење објекта Дома здравља у Нишу“ број 1562-21/2016-03 од 31.10.2016. године,
број 1754-1/2016-03 од 25.11.2016. године и број 1770-1/2016-03 од 28.11.2016. године,
тако да став VIII у решењу број 1562-21/2016-03 од 31.10.2016. године и став III у
решењима број 1754-1/2016-03 од 25.11.2016. године и број 1770-1/2016-03 од 28.11.2016.
године гласе:
“Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте и Градској управи
Града Ниша, да у оквиру својих надлежности од 01. jануара 2017. године реализују ово
решење.”
II Решења у осталим ставовима остају непромењена.

Образложење
Решењима Градског већа број 1562-21/2016-03 од 31.10.2016. године, број 17541/2016-03 од 25.11.2016. године и број 1770-1/2016-03 од 28.11.2016. године Град Ниш је
прихватио учешће и реализацију пројекта „Санација и унапређење објекта Дома здравља у
Нишу“, који се реализује на основу Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у
јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, Закључком број 3513817/2016 од 8.04.2016. године и Програма о измени и допунама Програма обнове и
унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања здравства и
социјалне заштите Закључком број 351-9644/2016 од 11.10.2016. године, који је донела
Влада Републике Србије.
Решењима Градског већа број 1562-21/2016-03 од 31.10.2016. године, број 17541/2016-03 од 25.11.2016. године и број 1770-1/2016-03 од 28.11.2016. године је наложено
Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту и Управи за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке да реализују наведена решења о
прихватању учешћа и реализацији пројекта „Санација и унапређење објекта Дома здравља
у Нишу“.
Како је Одлуком о организацији Градске управе Града Ниша („Службени лист
Града Ниша број 143/2016) престала да постоје Управа за дечију, социјалну и примарну
здравствену заштиту и Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке и формирана јединствена Градска управа Града Ниша, и Одлуком о службама

Града Ниша („Службени лист Града Ниша број 143/2016) чланом 6. формирана
Канцеларија за локални економски развој и пројекте, која има надлежност јединице за
имплементацију пројеката и развојних програма града Ниша, односно припрема, спроводи
надзире и реализује развојне и инвестиционе пројекте чији је носилац Град Ниш, Градско
веће Града Ниша је донело Решење као у диспозитиву и реализацију наведеног пројекта
поверило Канцеларији за локални економски развој и пројекте и Градској управи Града
Ниша. Овим Решењем наложено је Канцеларији за локални економски развој и пројекте да
предузме све неопходне радње како био омогућила несметану реализацију пројекта,
укључујући и све активности које су предузете од 01. jануара 2017. године до дана
доношења овог Решења.
Решењем Градоначелника број 332/2017-01 од 17.02.1017. године именован је за
координацију на пројекту испред Града Ниша Иван Петковић, запослен у Канцеларији за
локални економски развој и пројекте.
Средства за реализацију пројекта се налазе у буџету Града Ниша: Програм 12здравствена заштита, Пројекат 1801-П133-пројекат обнове објекта Дома здравља Ниш,
функција 760-здравство некласификовано на другом месту, буџетска позиција 193,
економска класификација 511-зграде и грађевински објекти и Програм 15 – Опште услуге
локалне самоуправе; Програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне
самоуправе и градских општина; Функција 490 – Економски послови некласификовани на
другом месту; Буџетска позиција 369; Економска класификација 423 – Услуге по уговору.
На основу свега напред изложеног, Градско веће Града Ниша је донело Решење као
у диспозитиву.

Број: 539-23/2017-03
У Нишу, 21.04.2017. године
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