РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

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 09.04.2012. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење o прихватању учешћа и
суфинансирању пројектa „Родитељска кућа у Нишу“.
II Носилац пројекта је Национално удружење родитеља деце оболеле од рака-Подружница
Ниш (НУРДОР-Ниш), а партнери на пројекту су Град Ниш и донатори. Време реализације пројекта је
10 година.
III Вредност пројекта је 30.379.224,40 динара, а Град Ниш суфинансира пројекат у најмањем
износу од 9.908.624,40 динара, што ће зависити од вредности месечне закупнине и комуналних
трошкова за објекат.
Град Ниш носиоцу пројекта Националном удружењу родитеља деце оболеле од ракаПодружница Ниш (НУРДОР-Ниш) уступа на коришћење простор у Нишу површине 277,46 м 2 у ул.
Византијски булевар број 12.
Град Ниш суфинансира пројекат у периоду од 10 година на следећи начин:
- Месечна закупнина простора за децембар 2011. год. износи 11.212,16 динара а висина закупнине се
месечно усклађује за висину индекса потрошачких цена према подацима републичког органа
надлежног за послове статистике.
-Комунални трошкови- оквирно, месечни износ комуналних трошкова за 2011. год.
• ЕД „Југоисток“ д.о.о. Ниш....................25.000,00 динара,
• ЈКП Градска топлана.............................33.115,08 динара,
• ЈКП „Наиссус“ Ниш................................10.000,00 динара,
• ЈКП „Медиана” Ниш (одвоз смећа)........2.076,63 динара;
• ЈП Дирекција за изградњу града.............1.168,00 динара (земљарина)
НУРДОР-Подружница Ниш, финансира, из донација, следеће:
• Адаптација и опремање простора……………………………….…4.000.000,00
• Менаџер пројекта, обезбеђивање средстава за одржавање објекта, телефонске услуге ТВ и
Интернет…………………………………...............................................75.255,00
• Обезбеђивање средстава за превоз деце на дневне терапије………...20.000,00
• Организовање психосцијалне подршке и ангажовање психолога......42.000,00
- Висина средстава за одржавање објекта се месечно усклађује у зависности од цена услуга и за
висину индекса потрошачких цена према подацима републичког органа надлежног за послове
статистике
IV Доношењем овог закључка престаје да важи Закључак Градског већа Града Ниша број 881/2012-03 од 07.02.2012. године.

Образложење
Општи циљ пројекта „Родитељска кућа у Нишу“ је унапређење неге и квалитета живота деце
која су оболела од карцинома, подршка њиховим породицама и подизање друштвене свести о
проблемима који су у вези са лечењем деце од ове опаке болести.
Специфични циљ пројекта је обезбеђивање смештаја у заштићеним условима (грејање, струја,
вода, близина болнице и надзор) за децу оболелу од карцинома и њихове родитеље из унутрашњости
док су деца на лечењу у Нишу и психосоцијална подршка кроз бројне, тематски осмишљене програме
док су у Кући у Нишу.
На иницијативу Националног удружења родитеља деце оболеле од рака (НУРДОР) –
Подружница Ниш, Град Ниш ће, за период од 10 година, уступити на привремено коришћење
простор површине 277,46 м у ул. Византијски Булевар 12 у Нишу и плаћати комуналне трошкове
(струју, воду и грејање) за потребе Куће за децу оболелу од рака и њихове родитеље.
Уз помоћ више донатора, простор ће бити адаптиран за потребе смештаја деце која се
тренутно лече у Нишу и њихових родитеља.
Захваљујући оваквом виду смештаја, родитељи и деца из унутрашњости не морају бринути о
смештају за време лечења деце и могу се, у топлом, домаћем окружењу, односно, у заштићеним
условима, максимално посветити својој деци у периоду између болничких терапија. Овакав вид
смештаја је један од видова психо-социјалне подршке, који игра важну улогу у самом процесу
излечења.
Вредност пројекта је 30.379.224,40 динара, а Град Ниш као партнер на пројекту суфинансира
пројекат у најмањем износу од 9.908.624,40 динара.
Град Ниш носиоцу пројекта Националном удружењу родитеља деце оболеле од ракаПодружница Ниш (НУРДОР-Ниш) уступа простор у Нишу површине 277,46 м2 ул. Византијски
булевар 12.
Град Ниш суфинансира пројекат у периоду од 10 година на следећи начин:
- Месечна закупнина простора за децембар 2011.год. износи 11.212,16 динара а висина закупнине се
месечно усклађује за висину индекса потрошачких цена према подацима републичког органа
надлежног за послове статистике.
-Комунални трошкови- оквирно, месечни износ комуналних трошкова за 2011. год.
• ЕД „Југоисток“ д.о.о. Ниш....................25.000,00 динара,
• ЈКП Градска топлана..............................33.115,08 динара,
• ЈКП „Наиссус“ Ниш.................................10.000,00 динара,
• ЈКП „Медиана” Ниш (одвоз смећа).........2.076,63 динара;
• ЈП Дирекција за изградњу града..............1.168,00 динара (земљарина)
Средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су буџетом Града Ниша за 2012. годину и
биће обезбеђена за наредних 10 година
Пројекат „Родитељска кућа у Нишу“ је значајан за унапређење неге и квалитета живота деце
која су оболела од карцинома, подршка њиховим породицама и подизање друштвене свести о
проблемима који су у вези са лечењем деце од ове опаке болести на територији Града Ниша и шире,
па Градско веће Града Ниша предлаже Градоначелнику да, у складу са својим овлашћењима, донесе
решење о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта.
Број: 274-1/2012-03
У Нишу, 09.04.2012. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
мр Милош Симоновић

