
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 23.11.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Град Ниш прихвата учешће и финансирање пројекта „Телеасистенција“
II Циљ  пројекта  је унапређење  положаја  старих  и  изнемоглих  лица  и  особа  са

посебним потребама.
III Носилац и имплементатор пројекта је Центар за социјални рад „Свети Сава“, а

партнер и финансијер пројекта је Град Ниш.
IV Укупна  вредност  пројекта  је 118.000.00 динара.  Град  Ниш финансира  пројекат

средствима у износу од 118.000.00  или 100 % .
 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 финансијера пројекта и Центра за
социјални рад „Свети Сава“ дефинисаће се посебним уговором.

VII Овлашћује  се  Градоначелник  Града  Ниша  да  потпише  Уговор  о  учешћу  и
финансирању пројекта између Града Ниша и Центра за социјални рад „Свети Сава“.

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 „Телеасистенција“ је унапређење положаја старих и изнемоглих лица и
особа са посебним потребама.

Пројекат предвиђа пружање помоћи старим и изнемоглим лицима која живе сама или
највећи  део  времена  проводе  сама,  путем  телефонске  линије,  односно  свима  којима  је
потребна посебна пажња,брига и стални мониторниг.

 Стара и изнемогла лица која живе у својим кућама и становима сама, често нису у
могућности да дођу до телефона или да због свог психофизичког стања користе телефон како
би  затражили  помоћ  од  институција  и  установа  чија  им  је  помоћ  неопходна.  У  таквим
ситуацијама, доступност телефонској вези и брзина одговора на потребе старих корисника је
од пресудног значаја.

Укупна вредност пројекта је 118.000.00  динара, а Град Ниш, као партнер на пројекту,
финансира пројекат у пуном износу. 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  „Телеасистенција“ доприноси  побољшању  квалитета  живота  старих  и
изнемоглих лицалица, па је Градско веће Града Ниша одлучило као у диспозитиву решења.

Број: 1603-19/2013-03
У Нишу, 23.11.2013. године                             

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

                                                                                                            
ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                   
 Проф. др Зоран Перишић


