
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 59. Одлуке о буџету Града Ниша за 2017. годину („Службени лист
Града Ниша“, број 148/16), 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 23.10.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ О УЧЕШЋУ ГРАДА НИША У ПРОГРАМУ ПОПОС СА ПРЕДЛОГОМ
ПРОЈЕКТА „ХРАНА НА ТОЧКОВИМА“

I Град Ниш прихвата учешће у Програму Јапанске амбасаде у Београду ПОПОС, на
основу сталног Јавног позива Владе Јапана.
II Град Ниш, као партнер на пројекту, прихвата учешће у Програму ПОПОС, са
предлогом пројекта „Храна на точковима“,.
III Носилац предложеног пројекта је Организација „Црвени крст“, а Град Ниш је партнер
на пројекту.

Време реализације пројекта је 8 месеци.
IV Циљ предложеног пројекта „Храна на точковима“ је социјална инклузија особа са
инвалидитетом и њихово оснаживање и оспособљавање за активно учешће у развоју
друштва, кроз пружање подршке, испуњење потреба, заштиту интереса и побољшање
квалитета живота, као и унапређење положаја особа са инвалидитетом са сеоског подручја
пет градских општина-Панетеј, Црвени Крст, Палилула, Медијана и Нишка Бања.
V Укупна предложена вредност пројекта је 69.055 еура. Пројекат финансира Влада
Јапана, преко амбасаде Јапана, тако што ће финансирати реконструкцију објекта у Нишу, ул.
Станоја Банушевца 18 А и набавку специјалног возила, у укупном износу од 69.055 еура, без
ПДВ-а и царина.
VI Град Ниш као партнер на предложеном пројекту, пројектом преузима обавезу
уступања на бесплатно коришћење простора у Нишу, ул. Станоја Баниушевца 18 А, Црвеном
Крсту Ниш, за потребе реализације пројекта, односно за складиштење хигијенских и
прехрамбених пакета за кориснике предлога Пројекта.
VII Обавеза Града по пројекту ће бити и да комплетно одржава специјализовано возило
које Организација Црвени крст Ниш, по пројекту добија из донација Јапанске амбасаде, што
подразумева покривање свих трошкова поправке возила, као и његове регистрације, утрошка
горива и лица које ће предметним возилом управљати и бити задужено за његово одржавање.
На овај начин се обезбеђује одрживост пројекта;
VIII Обавеза Организације Црвени крст Ниш је да, као носилац Пројекта, обезбеди
благовремени почетак реализације пројекта, спровођење свих активности наведених у
пројекту, у складу са Аликационим формуларом и Меморандумом о сарадњи.
IX За потребе реализације овог Пројекта средства ће бити обезбеђена кроз Финансијски
план и Програм рада за 2017. и 2018. годину, Одлуком о изменама и допунама одлуке о
буџету Града Ниша за 2017. годину и Одлуком о буџету за 2018.годину;
X Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да са Организацијом Црвени крст потпише
Меморандум о сарадњи на реализацији пројекта „Храна на точковима“, који је саставни део
овог решења.



XI Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте Града Ниша и
Градској управи Града Ниша-Секретаријату за финансије, да реализују ово решење.
XII Решење доставити: Канцеларији за локални економски развој и пројекте Града Ниша,
Градској управи Града Ниша-Секретаријату за финансије.
XIII Решење објавити у „Службеном листу Града Ниша.“

О б р а з л о ж е њ е

Програм ПОПОС амбасаде Јапана у Београду је Програм који је отворен у току целе
календарске године и у оквиру ког Влада Јапана финасира, у облику донација, пројекте из
области здравства, образовања, комуналних и социјалних услуга.

Предлог Пројекта „Храна на точковима“ је фокусиран на ублажавање сиромаштва и
глади на приградском подручју пет градских општина – Пантелеј, Црвени Крст, Палилула,
Медијана и Нишка Бања, односно у 32 села и афирмацију хуманитарног рада Црвеног крста.
Овим пројектом ће бити омогућена редовна помоћ лицима која су у стању социјалне потребе,
а на други начин нису остварила право на добијање социјалне помоћи.

Предлог Пројекта „Храна на точковима“ има двоструки значај: осим што обезбеђује
доставу хране на кућну адресу особама са инвалидитетом, обухвата и људе са
интелектуалним сметњама, тако што пружа психосоцијалну подршку и помаже им да се
боље интегришу у друштво.

Циљ Предлога Пројекта „Храна на точковима“ је социјална инклузија особа са
инвалидитетом и њихово оснаживање и оспособљавање за активно учешће у развоју
друштва, кроз пружање подршке, испуњење потреба, заштиту интереса и побољшање
квалитета живота, као и унапређење положаја особа са инвалидитетом са сеоског подручја
пет градских општина-Панетеј, Црвени Крст, Палилула, Медијана и Нишка Бања.

Предлогом Пројекта је предвиђено да Црвени крст предузме конкретне мере пружања
психосоцијалне подршке лицима која нису обухваћена редовним програмом социјалне
помоћи:

 Упућивање апела за помоћ
 Набавка, транспорт и дистрибуција прехрамбених пакета
 Набавка, складиштење, транспорт и дистрибуција хигијенских пакета
 Реализација програма психосоцијалне помоћи намењена оснаживању старих

особа и особа са инвалидитетом
Циљ предлога Пројекта  је да обезбеди економску и психосоцијалну подршку особама у

стању потребе, у приградским подручјима града Ниша, која нису обухваћена неком другом
врстом социјалне помоћи.

Резултати предлога Пројекта:
- Уређен простор у ул.Станоја Бунушевца 18А за складиштење хигијенских и

прехрамбених пакета
- Обезбеђено возило за превоз намирница и лица са инвалидитетом
- Обезбеђен возач Б категорије за управљање специјализованим возилом
- Обезбеђен радник – за издавање и вођење евиденције о издатим пакетима и бројем

корисника
- Одржане радионице за пружање психосоцијалне подршке за особе са

инвалидитетом са приградских територија Града Ниша, у стању потребе.
Носилац предлога Пројекта је Организација „Црвени крст“, а Град Ниш је партнер на

пројекту.
Град Ниш као партнер на пројекту пројектом преузима обавезу уступања на бесплатно

коришћење простора у Нишу, ул. Станоја Баниушевца 18А, за потребе реализације пројекта,
односно за складиштење хигијенских и прехрамбених пакета за кориснике Пројекта. Обавеза



Града по пројекту ће бити и да комплетно одржава специјализовано возило које
Организација Црвени крст Ниш, по пројекту добија из донација Јапанске амбасаде, што
подразумева покривање свих трошкова поправке возила, као и његове регистрације, утрошка
горива и лица које ће предметним возилом управљати и бити задужено за његово одржавање.
На овај начин се обезбеђује одрживост пројекта. У складу са Меморандумом о сарадњи
влаништво над возилом ће бити пребачено Граду.

Укупна вредност предлога Пројекта је 69.055 еура.
За потребе реализације овог Пројекта средства ће бити обезбеђена кроз Финансијски

план и Програм рада за 2017. и 2018. годину, Одлуком о изменама и допунама одлуке о
буџету Града Ниша за 2017. годину и Одлуком о буџету за 2018.годину;

На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог Пројекта за социјалну
инклузију особа са инвалидитетом, Градско веће Града Ниша је одлучило као у диспозитиву
овог решења.

Број: 1318-14/2017-03
У Нишу, 23.10.2017. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Дарко Булатовић


