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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 12.04.2012. године, доноси 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
 I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење o прихватању учешћа и 
финансирању пројектa „Наставак скрининга становника Града Ниша старосне доби од 50 до 
70 година на присуство окултне крви у столици“. 
 
 II Носилац пројекта је Дом здравља Ниш, а партнер на пројекту је Град Ниш. Време 
реализације пројекта је 9 месеци. 
 
 III Вредност пројекта је 3.778.800,00 динара, а Град Ниш финансира пројекат у 
целости. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Општи циљ пројекта „Наставак скрининга становника Града Ниша старосне доби од 
50 до 70 година на присуство окултне крви у столици“ је смањење стопе морбидитета и 
морталитета становништва од рака дебелог црева. 

 
Специфични циљ пројекта је повећање обухвата становника одређене старосне доби и 

рано откривање рака дебелог црева. 
 
Карцином дебелог црева је једно од најчешћих малигних обољења у популацији оба 

пола у Републици Србији. Највећи део случајева обољевања открива се у поодмаклом 
стадијуму. У таквим случајевима могућности за излечење су минималне, а смањено је и 
укупно преживљавање оболелих. Терапија оваквих болесника је углавном хируршка, уз 
пратећу цитостатску терапију, а њихов квалитет живота је у великој мери нарушен. 
 
 Скрининг програми за откривање окултне крви у столици практикују се у свим 
државама чланицама Европске уније, сходно директиви ЕУ из 2003. године. Спровођењем 
оваквих активности стичу се услови за спречавање настанка рака дебелог црева или његово 
рано откривање код једног броја становника. На тај начин спречава се не само велики број 
леталних исхода, већ се значајно утиче и на очување квалитета живота оболелих, а у 
приличној мери се превенирају и економске последице овог обољења по оболеле, њихове 
породице али и радне организације и заједницу у целини. Вредност пројекта је 3.778.800,00 
динара, а Град Ниш као партнер на пројекту финансира пројекат у пуном износу. Време 
реализације пројекта је 9 месеци. 



 Средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су буџетом Града Ниша за 2012. 
годину, позиција 226, економска класификација 451-субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама. 
 

Пројекат „Наставак скрининга становника Града Ниша старосне доби од 50 до 70 
година на присуство окултне крви у столици“ је значајан за унапређење здравља  и 
превенцију пацијената Дома здравља у Нишу, па Градско веће Града Ниша предлаже 
Градоначелнику да, у складу са својим овлашћењима, донесе решење о прихватању учешћа и 
финансирању пројекта. 
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