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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 
суфинансирање пројектa „Интегрисани сервис услуга за старa лица и лица са 
инвалидитетом“ 
 II Носилац пројекта је Центар за социјални рад, а партнери на пројекту су Град Ниш и 
Дом здравља Ниш. 
 Време реализације пројекта је 9 месеци. 
 III Вредност пројекта је 7.692.610,50 динара, а Град Ниш суфинансира пројекат у 
износу од  5.097.460,50 динара. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Општи циљ пројекта „Интегрисани сервис услуга за старa лица и лица са 
инвалидитетом“ је унапређење квалитета живота ове популације, смањење стопе смртности, 
као и смањење издвајања државе за институционално збрињавање ове циљне групе. 

Специфични циљ пројекта је развијање алтернативних облика социјалне заштите на 
локалу уз мултиресорски приступ. 

 Пројектом је предвиђен рад мобилних екипа на терену и рад дневног центра за 
пружање пре свега окупационе терапије и психосоцијалне подршке, која би се обављала у 
простору Центра за социјални рад, који је приведен овој намени. Дом здравља би имао улогу 
компетентног пружања услуга медицинског тима, а Центар за социјални рад као носилац 
пројекта би у оквиру активности пројекта покривао својим радом немедицинске услуге типа 
услуге психосоцијалне подршке (социолог), правне услуге (правник), пружање занатских 
услуга (хаузмајстор, фризер, возач и сл.).  

Вредност пројекта је 7.692.610,50 динара, а Град Ниш као партнер на пројекту 
суфинансира пројекат у износу од  5.097.460,50 динара. Центар за социјални рад као носилац 
и имплементатор пројекта суфинансира пројекат са 133.650,00, а Дом здравља, као партнер 
на пројекту  суфинансира пројекат са 2.461.500,00 динара. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Структура трошкова које суфинансира Град Ниш: 
 

Рбр Опис трошкова Износ 
I Дом здравља  
1 Људски ресурси 2.509.182,00
2 Трошкови превоза за 6 радника  97.200,00
3 Непредвиђени трошкови у случају промене 

минималне цене рада и цене превоза за 
(10% људских ресурса) 

250.918,20

Укупно за Дом здравља 2.857.300,20
II Центар за социјални рад  
1 Људски ресурси 1.962.873,00
2 Трошкови превоза за 5 радника  81.000,00
3 Непредвиђени трошкови у случају промене 

минималне цене рада и цене превоза за 
(10% људских ресурса) 

196.287,30

Укупно за Центар за социјални рад 2.240.160,30
 
УКУПНО (I+II) 5.097.460,50

 
Време реализације пројекта је 9 месеци. 
Средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су буџетом Града Ниша за 2012. 

годину, позиција 225/3, економска класификација 424-специјализоване услуге. 
 Пројекат  „Интегрисани сервис услуга за старa лица и лица са инвалидитетом“ је 

значајан за унапређење здравствене заштите и положаја старих лица и лица са 
инвалидитетом на територији Града Ниша, па Градско веће Града Ниша предлаже 
Градоначелнику да, у складу са својим овлашћењима, донесе решење о прихватању учешћа и 
суфинансирању пројекта. 
 
 
 
Број: 284-11/2012-03 
У Нишу, 12.04.2012. године             
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