
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 36а. Одлуке о буџету Града Ниша за 2013. годину („Службени лист
Града Ниша“ број 108/12 , број 15/13, 29/13 и 67/13) и члана 72. Пословника о раду Градског
већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013),

Градско веће Града Ниша, нa седници одржаној дана 26.09.2013. године,
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Град Ниш прихвата учешће кроз суфинансирање пројекта „Геронтолошки центар-
дневни боравак за дементне особе“, као локални партнер Герoнтолошком центру Ниш.

II Циљ пројекта је  подршка и помоћ породицама у дневном збрињавању дементног
члана породице кроз хуманију, стручну и институционалну бригу за остарела дементна лица.

III Носилац пројекта и имплементатор је Геронтолошки центар Ниш, а партнер на
пројекту је Канцеларија за сарадњу у области одбране при амбасади САД у Београду.

IV Изградњу објекта површине 192,74  м2 финансира  Канцеларија  за  сарадњу  у
области одбране при амбасади САД у Београду, на основу споразума о разумевању између
Геронтолошког центра у Нишу и Канцеларије о сарадњи у области одбране и амбасади САД
у Београду. 

Град  Ниш,  као  локални  партнер  на  пројекту,  суфинансира  пројекат  у  износу  од
782.775,71 динар на име накнаде за уређење грађевинског земљишта, преузимајући обавезу
Геронтолошког центра за прибављање неопходне урбанистичке техничке документације.

V Средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су буџетом Града Ниша за 2013.
годину на позицији 229 економска класификација 511-зграде и грађевински објекти.

VI Налаже  се  Управи  за  финансије,  изворне  приходе  локалне  самоуправе  и  јавне
набавке,  Управи  за  привреду,  одрживи  развој  и  заштиту  животне  средине  и  Управи  за
планирање и изградњу да реализују ово решење.

VII Овлашћује се Градоначелник да потпише уговор са Геронтолошким центром Ниш
којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.

О б р а з л о ж е њ е

Циљ пројекта „Геронтолошки центар- дневни боравак за дементне особе“ је подршка
и  помоћ  породицама  у  дневном  збрињавању  дементног  члана  породице  кроз  хуманију,
стручну и институционалну бригу за остарела дементна лица.

Пројекат  ће  допринети  повећању  капацитета  Геронтолошког  центра  у  Нишу.
Споразумом о разумевању између Геронтолошког центра у Нишу и Канцеларије за сарадњу
у области одбране при амбасади САД у Београду је предвиђена изградња центра за дневно
збрињавање старијих особа са деменцијом, у продужетку постојећег објекта.

У  Нишу  не  постоји  специјализована  установа  за  палијативну  негу,  због  чега  је
неопходно обезбедити простор за ову намену.  У Нишу постоји проблем смештаја лица са
активном,  прогресивном и  одмаклом деменцијом.  Међу њима има  и  људи  млађих од 60
година.  У  оквиру  система  социјалне  заштите  град  није  развио  могућност  адекватног



збрињавања  оваквих  лица,  па  је  због  тога  овај  пројекат  усмерен  на  достизање  највећег
могућег квалитета збрињавања оболелог лица. 

Град  Ниш суфинансира  пројекат  у  износу од 782.775,71 динар  на  име накнаде  за
уређење грађевинског земљишта, преузимајући обавезу Геронтолошког центра, а на основу
обрачуна накнаде за уређивање грађевинског земљишта број 02-8471 од 4.09.2013. године. 

Средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су буџетом Града Ниша за 2013.
годину на позицији 229 економска класификација 511-зграде и грађевински објекти.

Пројекат  „Геронтолошки  центар-дневни  боравак  за  дементне  особе“  доприноси
унапређењу  капацитета  Герентолошког  центра  и  побољшању  положаја  старих  лица  са
деменцијом  и  њихових  породица,  па  је  Градско  веће  Града  Ниша  одлучило  као  у
диспозитиву решења.

Број: 1377-7/2013-03
У Нишу, 26.09.2013. године                             

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

                                                                                                            
ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                   
 Проф. др Зоран Перишић


