
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 1/13),

Градско веће Града Ниша, нa седници одржаној дана 28.10.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Град Ниш прихвата учешће и суфинансирање пројекта „Вести на знаковном језику“.
II Циљ пројекта је унапређење положаја особа са оштећеним слухом, увођењем

специјалне информативне емисије на знаковном језику.
III Носилац и имплементатор пројекта је ЈП „Нишка телевизија“, а партнер и

суфинансијер пројекта је Град Ниш.
IV Укупна вредност пројекта је 315.000,00 динара. Град Ниш суфинансира пројекат

средствима у износу од 135.000,00 или 42,86% .
Време реализације пројекта је 3 месеца.
V Средства за суфинансирање овог пројекта обезбеђена су у буџету Града Ниша за

2013. годину на позицији 226/3, економска класификација 424-специјализоване услуге.
VI Права и обавезе Града Ниша, као партнера и суфинансијера пројекта и ЈП „Нишка

телевизија дефинисаће се посебним уговором.
VII Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да потпише Уговор о учешћу и

суфинансирању пројекта између Града Ниша и „ЈП Нишке телевизије“.
VIII Налаже се Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне

набавке и Управи за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине да реализују ово
решење.

О б р а з л о ж е њ е

Циљ пројекта „Вести на знаковном језику“ је унапређење положаја особа са
оштећеним слухом, увођењем специјалне информативне емисије на знаковном језику, што ће
допринети њиховој инклузији у све економске, друштвене и политичке токове града.

Вести за особе са оштећеним слухом, биле би емитоване сваког радног дана, у три
термина и трајале би од 3 до 5 минута, у зависности од количине и важности информација. У
складу са дугогодишњом успешном сарадњом и већ постигнутим договором, ЈП „Нишка
телевизија“ планира да преко нишког огранка Савеза глувих и наглувих Србије, ангажује
преводиоца на знаковни језик, који је неопходан за реализацију Вести које би могли да прате
глуви и наглуви грађани Ниша.

Предвиђено је да у првој фази пројекат траје 3 месеца, али и да се емитовање вести на
знаковном језику настави и после тог рока, како би глуви и наглуви грађани Ниша
свакодневно имали приступ информацијама од јавног значаја.

Пројекат је у потпуности у складу са Законом о употреби знаковног језика, који ће
бити усвојен до краја године, чији је циљ потпуна инклузија глувих и наглувих особа у
социјални и економски живот Србије.



Укупна вредност пројекта је 315.000,00 динара, а Град Ниш, као партнер на пројекту,
суфинансира пројекат у износу од 135.000,00 динара. Време реализације пројекта је 3
месеца.

Средства за суфинансирање овог пројекта обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2013.
годину на позицији 226/3, економска класификација 424-специјализоване услуге.

Пројекат “Вести на знаковном језику“ доприноси побољшању квалитета живота лица
са оштeћеним слухом, па је Градско веће Града Ниша одлучило као у диспозитиву решења.
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У Нишу, 28.10.2013. године
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