
         
На основу члана 56.Статута Града Ниша ("Службени лист Града 

Ниша", број 88/08) и члана 36а. Одлуке о буџету Града Ниша за 2013.годину 
(„Службени лист Града Ниша“, бр. 108/2012 и 15/2013) 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 27.03.2013.године, 
доноси  
 
 
 
 
                   Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

I Прихвата се учешће и суфинансирање пројекта „Сервис персоналних 
асистената Ниш – СПАН 3“. 
 II Циљ пројекта је унапређење особа са инвалидитетом на територији 
Града Ниша. 
 III Носилац пројекта је Центар за самостални живот особа са 
инвалидитетом Ниша, а Град Ниш је партнер на пројекту. 
 IV Укупна вредност пројекта је 10.795.000,00 динара, а Град Ниш 
суфинансира пројекат у износу од 10.777.000,00 динара или 99,83%. 
 V Средства за ову намену су обезбеђена буџетом Града Ниша за 
2013.годину.   
 VI Међусобне обавезе између Града Ниша као суфинансијера пројекта 
и Центра за самостални живот особа са инвалидитетом Ниша, као носиоца 
пројекта, биће регулисане посебним уговором. 
 VII Налаже се Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену 
заштиту и Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне 
набавке да реализују ово решење.        
         
             
Број: 446-32/2013-03 
У Нишу, 27.03.2013.године 
 
 
     

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША   
      

  
 
ПРЕДСЕДНИК 

       Проф. др Зоран Перишић 
        
       ______________________ 
 
 



 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 
 Статутом Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр 88/2008), 
чланом 54, дефинисано је да Град представља и заступа Градоначелник.  
Одлуком о буџету Града Ниша за 2013.годину („Службени лист Града 
Ниша“, бр 108/2012 и 15/2013), чланом 36а,  утврђено је да Градско веће на 
предлог директног корисника буџетских средстава одлучује о прихватању 
учешћа Града у пројектима од интереса за Град.  
 Градско веће Града Ниша је на седници одржаној ________ године 
разматрало предлог пројекта „Сервис персоналних асистената Ниш 3 – 
СПАН 3“, и због важности реализације овог пројекта за унапређење положаја 
особа са инвалидитетом на територији Града Ниша донело решење број 
__________, којим је предложено суфинансирање и прихватање учешћа 
Града у реализацији пројекта.  Пројекат суфинансира Град из средстава која 
су обезбеђена у буџету Града Ниша за 2013.годину, а на основу предлога 
буџета пројекта, на позицији 54, економска класификација 481/2 Управе за 
дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту.  
 На основу претходно утврђеног чињеничног стања, а посебно ценећи 
важност једног оваквог пројекта за побољшање положаја особа са 
инвалидитетом на територији Града, Градско веће Града Ниша донело је 
решење као у диспозитиву.  
 
 
 
 
 
                 
      Начелник Управе за дечију,социјалну 
                                                             и примарну здравствену заштиту 
                                     
 
                                                                   ________________________ 

Мирјана Поповић 
 
 
 
 
 

  
       


