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На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08), 

члана 33. Одлуке о буџету Града Ниша за 2010. годину („Службени лист Града Ниша“, број 
90/09) и члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 101/08, 4/09 и 58/09), 

Градско веће Града Ниша, нa седници одржаној дана 22.07.2010. године, 
доноси 
 
 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
                   I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о прихватању 
учешћа и финансирању пројекта „Скрининг становништва Града Ниша старосне доби од 50-
70 година на присуство окултне крви у столици“. 
                 II  Носилац пројекта и имплементатор је Дом здравља Ниш, а партнер на пројекту je 
Град Ниш. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
  Пројекат „Скрининг становништва Града Ниша старосне доби од 50-70 година на 
присуство окултне крви у столици“ има за циљ смањење стопе морбидитета и морталитета 
становништва од рака дебелог црева. 

Специфични  циљ пројекта је обухват дванаест и по хиљада становника из циљне 
популације тестирањем на присуство окултне крви у столици чији би исход био превенција и 
рано откривање рака дебелог црева код одређеног броја испитаника . Успех овог пројекта 
омогућио би , у наредном периоду , обухват свих 65000 становника Града Ниша старости од 
50 до 70 година оваквим начином тестирања и довео до веће стопе раног откривања ове врсте 
малигних обољења , али и превенције саме болести у одређеном броју случајева .  

Циљну групу Пројекта чине становници Града Ниша старости од 50 до 70 година , а 
директне кориснике представља 12500 асимптоматских корисника здравствене заштите 
поменуте старосне доби . Период за реализацију пројекта је 1. јул – 31. децембар 2010 
године.  

Све активности ће бити реализоване кроз сарадњу тимова изабраних лекара у Служби 
за здравствену заштиту одраслог становништва Дома здравља Ниш , Центра за превентивну 
здравствену заштиту Дома здравља Ниш и Службе за лабораторијску и радиолошку  
дијагностику ове установе. 

После адекватне едукације тимова изабраних лекара уследиће непосредне активности 
на тестирању становништва. Главни носиоци активности ће бити тимови изабраних лекара 
кроз непосредан рада са корисницима здравствене заштите, а цео период реализације 
пројекта биће пропраћен одговарајућом медијском кампањом, са посебним освртом на  
анимирање грађана за укључивање у пројектне активности. 
 Укупна вредност пројекта је 9.956.250,00 динара и Град Ниш финансира пројекат у 
целости. Средства за финансирање овог пројекта су обезбеђена у буџетом Града Ниша за 



2010.годину, раздео 3, глава 3.3, функција 760, позиција 59-унапређење доступности основне 
здравствене заштите, економска класификација 423 – услуге по уговору. 
 Пројекат „Скрининг становништва Града Ниша старосне доби од 50-70 година на 
присуство окултне крви у столици“ доприноси креирању свести код становништва о 
превентибилности колоректалног карцинома и могућности његовог раног откривања и  даје 
допринос унапређењу превентивних здравствених услуга у Граду, те Градско веће предлаже 
Градоначелнику да у складу са својим овлашћењем донесе решење о прихватању учешћа и 
финансирању пројекта. 
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