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На основу члана 48. Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. годину („Службени лист 
Града Ниша“, број 118/2018) 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 28.03.2019. године, доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА 
„ЗДРАВЉЕ ИНВАЛИДА РАДА“ 

 
I  Град Ниш прихвата реализацију и финансирање пројекта „Здравље инвалида рада“. 
II  Циљ пројекта је стварање услова за пружање здравствене и социјалне заштите свим 
угроженим члановима Удружења инвалида рада на руралним подручјима Града Ниша и 
унапређење и побољшање њиховог општег здравља и социјалног благостања. 
III  Носилац пројекта је Здравствена установа Завод за здравствену заштиту радника 
„Ниш“, а партнери на пројекту су Град Ниш који финансира пројекат, Удружење инвалида 
рада и удружење „Животна снага“, који су укључени у реализацију активности пројекта.  
IV Укупна вредност пројекта је 5.000.000,00динара. Град Ниш финансира пројекат у 
целокупном износу или 100%. 
V Средства за ову намену су обезбеђена у буџету Града Ниша за 2019. годину у 
Програму 15-Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001- 
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 420/2, економска 
класификација 424– Специјализоване услуге. 
 Време реализације пројекта је 10 месеци. 
VI Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да са носиоцем пројекта, Заводом за 
здравствену заштиту радника „Ниш“, потпише Уговор о реализацији и финансирању 
пројекта. 
VII Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте Града Ниша и 
Градској управи Града Ниша-Секретаријату за финансије и Секретаријату за дечију и 
социјалну заштиту да реализују ово решење, у оквиру својих надлежности, док је за 
реализацију активноси на проjeкту задужен Завод за здравствену заштиту радника „Ниш“.           
VIII Одређује се Канцеларија за локални економски развој и пројекте, да као јединица за 
имплементацију пројеката, прати реализацију пројекта и начин утрошка средстава. 
IX Решење доставити: Канцеларији за локални економски развој и пројекте Града Ниша, 
Градској управи Града Ниша-Секретаријату за финансије и Секретаријату за дечију и 
социјалну заштиту. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Циљ пројекта „Здравље инвалида рада“ је стварање услова за пружање здравствене и 

социјалне заштите свим угроженим члановима Удружења инвалида рада на руралним 
подручјима и унапређење и побољшање њиховог општег здравља и социјалног благостања. 

Пројекат је фокусиран на повећање доступности пружања здравствене и социјалне 
заштите члановима Удружења инвалида рада у руралном подручју, који су некада радили у 
великим индустријским постројењима града Ниша и који су због инвалидитета отишли у 
пензију, у циљу унапређења и побољшања њиховог општег здравља и социјалног 



благостања. На основу резултата овог пројекта предложиће се мере активне здравствене 
заштите радника који раде на радним местима са повећаним ризиком у периоду после 
одласка у пензију. Мере заштите ће укључити и анализу потребе организовања превентивних 
здравствених прегледа и после одласка у пензију са предлогом обима, садржаја и временског 
периода на који ће се они организовати и обављати. 

Програмом ће бити обухваћено 500 чланова Удружења инвалида рада на годишњем 
нивоу. Испитивану групу ће чинити 350 инвалида који су раније радили на радним местима 
са повећаним ризиком и били изложени физичким (бука, вибрације, јонизујуће и 
нејонизујуће зрачење, неадекватни климатски и микроклиматски фактори), хемијским 
(тешки метали, органски растварачи, киселине, гасови) или биолошким ризицима (бактерије, 
вируси, паразити, гљивице). Контролну групу ће чинити 150 инвалида рада који током свог 
радног века нису радили на радним местима са повећаним ризиком по здравље. 

Смртност од карцинома у нашој земљи је већа од европског просека, а један од 
разлога је тај што се болест открије у касној фази. Инвалидима рада који живе у руралним 
срединама здравствена и социјална заштита је мање доступна, без обзира на све активности 
које чини наше друштво. Уз смањену доступност здравствене и социјалне заштите и 
непостојања обавезе за сагледавање здравственог стања на професионални малигнитет после 
одласка у пензију, бивши радници који живе у руралним подручјима су у већем ризику од 
обољевања. 

Носилац пројекта је Здравствена установа Завод за здравствену заштиту радника 
„Ниш“, а партнери на пројекту су Град Ниш који финансира пројекат, Удружење инвалида 
рада и удружење „Животна снага“, који су укључени у реализацију активности пројекта. 
Укупна вредност пројекта је 5.000.000,00 динара. Град Ниш финансира пројекат у 
целокупном износу или 100%. 

Средства за ову намену су обезбеђена у буџету Града Ниша за 2019. годину у 
Програму 15-Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001- 
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 420/2, економска 
класификација 424– Специјализоване услуге. 

 Време реализације пројекта је 10 месеци. 
На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за побољшање и 

унапређење здравствене и социјалне заштите бивших радника, чланова Удружења инвалида 
рада Града Ниша, нарочито оних који живе у руралним срединама Градско веће Града Ниша 
је одлучило као у диспозитиву овог решења. 

 
Број: 323-7/2019-03 
У Нишу,  28.03.2019. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                                                                             

                                     ПРЕДСЕДНИК 
 
     Дарко Булатовић 
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