
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 38. Одлуке о буџету Града Ниша за 2014. годину („Службени лист
Града  Ниша“, број 102/14)  и члана  72.  Пословника  о  раду  Градског  већа  Града  Ниша
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/13),

Градско веће Града Ниша, нa седници одржаној дана 30.01.2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Град Ниш подржава и суфинансира II фазу реализације пројекта „У име старих“.
II Циљ пројекта је побољшање социјалне инклузије и смањење сиромаштва 
маргинализованих група уз наставак услуга помоћ у кући и пружање медицинске  
помоћи са циљем успостављања интегралног модела услуга социјалне заштите у  
Нишавском округу.
III Пројекат финансира Амбасада Краљевине Норвешке, носилац и имплементатор
пројекта је Друштво за за развој креативности Алексинац, а партнер на пројекту је 
Удружење самохраних мајки Ниш. Град Ниш је локални партнер Удружењу 
самохраних мајки Ниш и представља подршку локалне самоуправе пројекту.
IV Укупна вредност пројекта је 8.739.700,00 динара. Амбасада Краљевине Норвешке 
финансира пројекат са 7.019.700,00 динара, Град Ниш суфинансира пројекат 
средствима у износу од 720.000,00 динара, а општина Алексинац суфинансира 
пројекат са 1.000.000,00 динара. 

 Време реализације пројекта је 12 месеци.
V Средства за суфинансирање овог пројекта обезбеђена су у буџету Града Ниша за
2015. годину на позицији 347/1, економска класификација 424-субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и организацијама.
VI Права и обавезе Града Ниша, као партнера и суфинансијера пројекта и  Удружења 
самохраних мајки дефинисаће се посебним уговором.
VII Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да потпише Уговор о подршци и 
суфинансирању пројекта између Града Ниша и Удружења самохраних мајки Ниш.
VIII Налаже се Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне 
набавке и Управи за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине да 
реализују ово решење.

О б р а з л о ж е њ е

Општи циљ  II  фазе пројекта  „У име старих“  је  побољшање социјалне инклузије  и
смањење сиромаштва маргинализованих група уз наставак услуга помоћ у кући и пружање
медицинске помоћи са циљем успостављања интегралног модела услуга социјалне заштите у
Нишавском округу.

Специфицни  циљ  пројекта  је  побољшање  квалитета  живота  старих  и  других
маргинализованих  група  у  сеоским  и  градским  срединама,  даљи  развој  социјалних  и
здравствених услуга.

Оснаживање старијих особа настављањем пружања раније основних услуга отворене
социјалне  заштите,  омогући  ће  старијим  суграђанима  независност  и  солидан  квалитет
живота. Овај вид пружања помоћи представља координисани програм кроз који се обезбеђује



непосредна нега  и  помоћ старим лицима у циљу коришћења услуга  социјалне заштите  у
природном окружењу.

Имплементација  II  фазе пројекта  почела  је  15.12.2014.  године  и  трајаће  до
15.12.2015.године.  Имплементација  пружања  услуга  почиње  15.01.2015.  године  када  ће  4
герентолошке  домаћице  почети  пружање  услуга  у  18  домаћинстава,  два  пута  недељно  у
трајању  од  2-2,5  сата.  Циљна  гурпа  пројекта  су  особе   изнад  65  година  нарушеног
здравственог  стања,  којима  је  неопходна  помоћ,  а  немају  средства  да  плате  услуге.
Представници  Града  Ниша  као  партнера  на  пројекту  ће  учествовати  у  реализацији
активности одабира корисника. 

Укупна  вредност пројекта  је  8.739.700,00 динара. Амбасада Краљевине Норвешке
финансира пројекат са 7.019.700,00 динара, Град Ниш, као партнер на пројекту суфинансира
пројекат у износу од 720.000, 00 динара,  а  општина Алексинац са  1.000.000,00 динара.
Време реализације пројекта је 12 месеца.

Средства за суфинансирање овог пројекта обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2015.
годину на позицији 347/1, економска класификација 424-специјализоване услуге.

Пројекат   доприноси  унапређењу пружања  социјалних  услуга  не  територији  Града
Ниша, па је Градско веће Града Ниша одлучило као у диспозитиву решења.

Број: 145-31/2015-03
У Нишу, 30.01.2015. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

                                                                                                            
ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                   
 Проф. др Зоран Перишић


