
 
 На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 88 /08) , члана 37. Одлуке о буџету Града Ниша за 2016.годину („Службени 
лист Града Ниша“, бр. 98/15) и члана 72. Пословника о раду Градског Већа 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ 1/2013) 
        Градско веће Града Ниша на седници одржаној дана 02.02.2016. године 
доноси  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 I  Град Ниш прихвата учешће и суфинансирање пројекта „Сервис 
персоналних асистената и Личних пратилаца Ниш   – СПАН 6 и ЛП2“. 
 II  Циљ пројекта је унапређење положаја особа са телесним и сензорним 
инвалидитетом и школске деце са телесним инвалидитетом на територији Града 
Ниша. 
 III  Носилац пројекта је Центар за самостални живот особа са 
инвалидитетом Ниша, а Град Ниш је партнер на пројекту. 
 IV Укупна вредност пројекта је  13.999.989 динара и Град Ниш 
финансира пројекат у износу од 13.776.989 динара. 
 V Средства за ову намену су обезбеђена  Буџетом Града Ниша за 
2016.годину, на позицији  112, економска класификација 481/1 Управе за 
дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту.  
 VI Meђусобне обавезе између Града Ниша као финансијера пројекта и 
Центра за самостални живот особа са инвалидитетом Ниша, као носиоца 
пројекта, биће регулисане посебним уговором. 
 VII Налаже се Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену 
заштиту и Управи за финансије , изворне приходе локалне самоуправе  и  јавне 
набавке да реализују ово решење. 
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ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
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Љубивоје Славковић, дипл. правник 
 

 



О б р а з л о ж е њ е  

 

 Град Ниш је претходних пет година учествовао и суфинансирао 
Пројекат „Сервис персоналних асистената Ниш – СПАН“ који има за циљ 
унапређење положаја особа са инвалидитетом на територији Града Ниша, 
увођењем персоналног асистента каo услуге социјалне заштите. Како је 
пројекат оправдао своје постојање и спровођење, то постоји потреба да се 
настави са истом праксом у спровођењу овог облика социјалне заштите.  

 Персонални асистенти омогућују корисницима већу самосталност, 
учешће, одговорност као и бољи квалитет живота. 

 По истраживањима које је ЦСЖ радио, један од основних узрока 
сиромаштва ОСИ јесте социјална искљученост и непостојање одговарајућих 
служби подршке. Организовање адекватних облика социјалне подршке један 
је од кључних предуслова за инклузију ОСИ на принципима остварења 
људских права и достојанства ових особа.  Резултати показују да су овим 
особама преко потребне  услуге као што су помоћ при устајању, обављању 
личне хигијене, помоћ у кретању, обављању професионалних и других 
активности. Најчешћи разлог не коришћења су непостојање услуга у месту 
боравка, неинформисаност... Истраживања такође показују да је за 65% особа 
са телесним инвалидитетом неопходна асистенција другог лица у 
задовољавању потреба и обављању базичних свакодневних активности.  

Досадашње искуство је такође показало да је неопходно подржати и услугу 
Личних пратилаца школске деце са телесним инвалидитетом као нови вид 
социјалне услуге, која је предвиђена Законом о социјалној заштити. 

  Корисници услуге ПА су 32 особе са инвалидитетом које су зависне од 
другог лица, радно и/или друштвено активни, баве се спортом, волонтерским 
радом или се допунски образују, а имају отежавајуће породичне и/или 
социјалне околности. Услуге ЛП користиће 7-оро школске деце са телесним 
инвалидитетом  који имају препоруку Интерресорне комисије, као и друге 
ОСИ и чланови њихових породица корисници правне и психосоцијалне 
услуге. 



Персонални асистенти ће превасходно бити oсобе које су радиле као ПА код 
одређених корисника и друге незапослене особе са евиденције НСЗ. 

 Пројекат траје 11 месеци. Носилац пројекта је Центар за самостални 
живот инвалида Ниш, а партнер на пројекту је Град Ниш.  

Укупна вредност пројекта је  13.999.989. динара и Град Ниш финансира 
пројекат у износу 13.776.989 динара.  

 Средства за реализацију овог пројекта су обезбеђена Буџетом Града 
Ниша за 2016.годину, на позицији 112, економска класификација 481/1 
Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту.  

 Пројекат „Сервис персоналних асистената Ниш  – СПАН 6 и ЛП2“ 
значајан је за унапређење положаја особа са инвалидитетом на територији 
Града Ниша, па предлажем да Градско веће Града Ниша у складу са својим 
овлашћењима, донесе решење о прихватању учешћа и суфинансирању 
пројекта.  

 

 

 

         

   Начелник Управе за дечију, социјалну и 

       примарну здравствену заштиту  

 

                  __________________________ 

           Мирјана Поповић  
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