
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД НИШ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 

 
 
 
 

 
На основу члана 47. Одлуке о буџету Града Ниша за 2020. годину („Службени лист Града 

Ниша“, број 106/2019) 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 29.01.2020. године, доноси 
   
 
 
 

РЕШЕЊЕ О ПРИХВАТАЊУ УЧЕШЋА И ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА  
„ДА СТАРИ НЕ БУДУ САМИ“ 

 
 
 
 
 
 
 

I  Град Ниш прихвата учешће и финансирање пројекта „Да стари не буду 
сами“. 

 
II Носилац пројекта је Геронтолошки центар Ниш , а партнер на пројекту 

су Град Ниш . 
   Време реализације пројекта је 12 месеци. 
 
III Циљ пројекта је очување и унапређење психофизичких потенцијала 

корисника и корисница старијих од 60 година, кроз смањење њиховог осећаја 
искључености и усамљености.   

 
IV Вредност пројекта је 1.800.000,00 РСД и Град Ниш финансира 

пројекат до утврђеног износа. 
V Средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су у буџету Града 

Ниша за 2020. годину у Разделу 4,  Програм 11, Пројекат 0901-П124, функција 
010, број позиције 118, економска класификација 463. 

 
VI Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да са носиоцем пројекта и 

другим партнером на пројекту, потпише Уговор којим ће се ближе регулисати 
права и обавезе учесника у реализацији пројекта. Текст уговора чини саставни 
део овог решења. 

 
VII Налаже се Градској управи Града Ниша – Секретаријату за дечију и 

социјалну заштиту и Секретаријату за финансије да реализују ово решење. 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 
 

Геронтолошки ценатр Ниш , доставио је Градској управи Града Ниша – 
Секретаријату за дечију и социјалну заштиту предлог пројекта „Да стари не 
буду сами“. 

Циљ пројекта је очување и унапређење психофизичких потенцијала 
корисника и корисница старијих од 60 година, кроз смањење њиховог осећаја 
искључености и усамљености.   
           Особе старије од 60 година усамљене, без старатеља временом постају 
све изолованије, због чега чешће долазе у ситуацију да обољевају од разних 
психичких  болести, што им додатно отежава живот. Услед погоршања 
ситуације у којој се налазе, све теже могу да се адекватно лече, постају 
некомуникативне . Коришћењем услуга дневног боравка смањује се њихов 
осећај ускључености, одмогућује дружење, креативне активности,информисање 
и  едукација  у областима које су од значаја за њих.С обзиром да ће са њима 
радити социјална радница, то значи да ће бити под неком врстом стручног 
надзора што ће унапредити и бригу Локалне самоуправе о старим суграђанима. 

Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града 
Ниша („Службени лист града Ниша“, бр. 101/2012, 96/2013, 44/2014  118/2018 и 
63/19),  Град Ниш је предвидео услугу Дневни боравак за старе особе у 
геронтолошком центру Ниш. 

Средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су у буџету Града Ниша 
за 2020. годину у Разделу 4,  Програм 11, Пројекат 0901-П124, функција 010, 
број позиције 118, економска класификација 463. 

Из свега напред изложеног, а ценећи посебно неопходност постојања овог 
вида социјалне заштите на територији Града Ниша  донета је одлука као у 
диспозитиву. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
Број: 104-2/2020-03 
У Нишу, 29.01.2020. године 

 
                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 
 
                                                                                          Дарко Булатовић 



 На основу Решења Градског већа Града Ниша број _______ од  ____  
 
 
ГРАД НИШ, кога заступа Градоначелник Дарко Булатовић 
 
                                              и 
            
 
Геронтолошки центар Ниш, са седиштем у Нишу, улица Радних бригада 
број  15, ПИБ 100617036  матични број 07174853, кога заступа в.д 
директора  Милан Стевановић, у даљем тексту Герантолошки  центар 
  
 
 

дана  _______________ 2020. године закључују 
 
 
 
 

У  Г  О  В  О  Р 
 
 

Члан 1. 
 
 Овим Уговором регулишу се међусобна права и обавезе у обављању 
послова везаних за остваривање права из области социјалне заштите у  
циљу  очувања и унапређења психофизичких потенцијала корисника и 
корисница старијих од 60 година, кроз смањење њиховог осећаја 
искључености и усамљености.  
 
 

Члан 2. 
 
 Геронтолошки центар Ниш се обавезује да обави послове везане за 
остваривање и реализацију права из члана 1 овог Уговора, на име и за 
рачун Града Ниша.  
  
  

Члан 3. 
 

Средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су у буџету Града 
Ниша за 2020. годину у Разделу 4,  Програм 11, Пројекат 0901-П124, 
функција 010, број позиције 118, економска класификација 463. 



Град Ниш се обавезује да на име обављених послова, пренесе из 
Буџета Града средства Геронтолошком центру Ниш у укупном износу до 
1.800.000,00 динара за 2020. годину.  
 
 

Члан 4. 
 

Средства ће се преносити квартално на рачун 840-29550845-64 модел 
97 позив на број 7100186070173312100  Управа за трезор, а на захтев 
Герантолошког центра са одговарајућом финансијском документацијом. 

Контролу реализације Пројекта и наменског трошења одобрених 
средстава вршиће Градска управа – Секретаријат за дечију и социјалну 
заштиту. 

                                             Члан 5. 

Геронтолошки центар се обавезује да новчана средства користи 
искључиво за намену и у року предвиђеним чланом 1. овог Уговора, а у 
складу са дефинисаним активностима и буџетом пројекта. 
        Геронтолошки центар  се обавезује, да достави начин и динамику 
коришћења средстава Градској управи – Секретаријату за дечију и 
социјалну заштиту, у року од три дана од дана закључења Уговора. 

Геронтолошки центар  се обавезује, да на писaни захтев, достави 
извештај о реализацији и пре завршетка реализације пројекта Градској 
управи – Секретаријату за дечију и социјалну заштиту . 
         Геронтолошки центар  је у обавези, да реализује пројекат у току 2020. 
године и да исти заврши до 31.12. текуће године. 

Геронтолошки центар се обавезује, да доставља кварталне 
финансијске и наративне извештаје до 5-ог,  у месецу за квартал који 
предходи месецу подношења извештаја. 

Геронтолошки центар се обавезује, да најкасније у року од 30 
(тридесет) дана, од дана завршетка пројекта, достави коначни наратавни и 
финансијски извештај Градској управи – Секретаријату за дечију и 
социјалну заштиту.  Уз извештаје се обавезно доставља копија комплетне 
рачуноводствене документације о утрошеним средствима. 
 
 

 

                                           Члан 6. 

Овај Уговор закључује се за период од 01. 01. 2020.  године до 31. 12. 2020. 
године. 



 
 

Члан 7. 
 

 Град задржава право да једнострано раскине овај Уговор у 
случају неиспуњења уговорних обавеза и ненаменског коришћења 
пренетих средстава. 

Геронтолошки центар се обавезује, да у случају раскида Уговора,  
изврши повраћај до тада исплаћених средстава, са законском затезном 
каматом, у року од 15 (петнаест) дана од дана раскида Уговора. 

 
                                              Члан 8. 

 
 
 

Уговорне стране су сагласне, да све евентуалне спорове по овом 
Уговору, решавају споразумно, а спорове који не могу бити решени 
споразумно решаваће стварно надлежни суд у Нишу. 
 
 

Члан 9. 
 

Овај Уговор закључује се у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 
уговарачи задржавају по 2 (два) примерка. 
 
 
 
 
 
 
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР                   ГРАД НИШ 
                   НИШ                      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
          в.д. директора               Дарко Булатовић 
     Милан Стевановић  
        _________________ 
     ___________________ 
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