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На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08), 
члана 35. Одлуке о буџету Града Ниша за 2012. годину („Службени лист Града Ниша“, број 
79/2011) и члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана  05.06.2012. године, доноси 
 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
 I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење o прихватању учешћа и 
суфинансирање пројектa „Унапређење материјалних услова рада Института за јавно здравље 
Ниш“. 
 II Носилац пројекта је Институт за јавно здравље Ниш, а партнер на пројекту је Град 
Ниш. Време реализације пројекта је један месец. 
 III  Вредност пројекта је 2.278.146,92 динара, а Град Ниш суфинансира пројекат са 
2.000.000,00 динара или 87,79%. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Општи циљ пројекта је „Унапређење материјалних услова рада Института за јавно 
здравље Ниш“ је унапређење квалитета рада Института за јавно здравље Ниш кроз 
обнављање возног парка, као и унапређење превентивне здравствене заштите на територији 
града Ниша. 

Специфични циљ пројекта је обнављање возног парка Института за јавно здравље 
Ниш. 

Институт за јавно здравље је најстарија установа на Балкану из области превентивне 
здравствене заштите. Установа обавља послове на три нивоа здравствене заштите, јер пружа 
здравствену заштиту становништву на примарном, секундарном и терцијалном нивоу, што 
значи да обавља и послове локлане заједнице на примарном нивоу. 
Својим истрајним, стручним и квалитетним радом ова установа је у потпуности оправдала 
своје вековно постојање. Међутим и поред тога у задњих 10 година ова Установа не добија 
довољно финансијских средстава за свој рад. 
Свакодневно обављање послова ове установе је везано за теренски рад, за шта су неопходна 
теренска возила, како би се обезбедило њено несметано функционисање. Обзиром да 
Инститнтут нема финансијских средстава за набавку возила, неопходно је да се локална 
самоуправа укључи у обнављању возног парка Института за јавно здравље. 
Пројекат предвиђа набавку два тернска возила марке пунто у вредности од 2.000.000 динара 
по систему старо за ново, коју би суфинансирао Град Ниш из буџета града. 
         Вредност пројекта је 2.278.146,92 динара, а Град Ниш као партнер на пројекту 
суфинансира пројекат у износу од 2.000.000,00 динара или 87,79%. . Време реализације 
пројекта је један месец. 
 
 
  
 



 
 
 
 
 

Средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су буџетом Града Ниша за 2012. 
Годину, позиција, 226, економска класификација451-субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама. 
        Пројекат  „Унапређење материјалних услова рада Института за јавно здравље Ниш“ је 
значајан за унапређење превентивне здравствене заштите на територији Града, па Градско 
веће рада Ниша предлаже Градоначелнику да, у складу са својим овлашћењима, донесе 
решење о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта. 
 

 
  
 
 
 
 
Број: 356-89/2012-03 
У Нишу,  05.06.2012. године             
 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                                                                             

         ПРЕДСЕДНИК 
 

       мр Милош Симоновић 


