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 На основу овлашћења из члана 7. Одлуке о заштитнику 

грађана(„Службени лист Града Ниша“, бр. 2/2011) заштитник грађана 

Градском већу Града Ниша подноси иницијативу да, на основу члана 34. 

Статута града Ниша, предложи Скупштини града Ниша доношење 

 

     

 

     О Д Л У К Е 

 

О изменама и допунама одлуке о правима из области социјалне заштите 

на територији Града Ниша(„Службени лист Града Ниша“, бр.9/2008, 

18/2009 и 91/2009) 

 

 

а у следећем: 

 

 

Да се Одлука, у делу утврђених права у члану 4. прошири и за услугу 

социјалне заштите и материјалне подршке- персоналних асистената. 

 

Да се  Одлуком  јасно дефинишу критеријуми за остваривање права на услугу 

персоналних  асистената, кроз: 

- стандарде и бодовне листе за особе са инвалидитетом-кориснике права; 

- период и начин коришћења услуге; 

- формирање комисије која ће вршити бодовање и предлагати корисник; 

- начин избора самих персоналних асистената који ће услуге вршити. 
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                  о  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 

  

 По основу обраћања/притужби грађана, као и непосредног сазнања са 

седница Савета ОСИ градоначелника града Ниша, заштитник грађана је 

утврдио да од 2007год. теку активности на промоцији самосталног живота 

особа са инвалидитетом у Граду Нишу преко Центра за самостални живот 

особа са инвалидитетом. Ово са циљем развијања услуге персоналних 

асистената, која је финансирана делом преко Министарства за рад и социјалну 

политику, делом од других донатора, да би у међувремену то прешло на 

локалне самоуправе. Током 2009 и 2010 год. реализују се први пилот пројекти 

за 10 корисника преко Центра за самостални живот особа са инвалидитетом 

Србије и Националне службе запошљавања, са избором корисника ове ослуге 

преко инвалидских организација, попуњавањем упитника и бодовањем по 

стандардима које је уважило Министарство за рад и социјалну политику. 

 Град почиње да финансира услуге персоналних асистената преко 

Пројекта Центра за самостални живот од 2011год. и то за 9 корисника, док је 

настављено финансирање 10 корисника и преко НСЗ. У 2012 год. Град 

наставља са финансирањем 13 персоналних асистената, а на основу 

закљученог Уговора о спровођењу пројекта Сервис персоналних асистената 

Ниш-СПАН између Града Ниша и Центра за самостални живот особа са 

инвалидитетом Ниша, као и на основу решења Градоначелника. 

 Потреба за овом услугом је константна и она захтева сагледавање већег 

броја корисника на нивоу локалне заједнице. Број особа са инвалидитетом, 

које се јављају за коришћење ове услуге, је знатно већи у односу на планирана 

финансијска средстава за ове потребе. У том погледу, они, чији захтеви нису 

уважени и који су остали без ове услуге, сматрају пропустом то што у погледу 

наведеног права и поднетог захтева/попуњеног упитника, не добијају 

образложену одлуку, непознати су им критеријуми, као и то, ко одлучује о 

њиховом праву и избору персоналног асистента.  

 Заштитник грађана тражио је и добио информацију од Управе за дечју, 

социјалну и примарну здравствену заштиту и Центра за самостални живот 

особа са инвалидитетом Ниша о томе, који је основ за пружање услуга 

персоналних асистената, од када се ове услуге финансирају из буџета града, у 

ком броју, ко одређује критеријуме за остваривање права на ову услугу и 

предлаже особе са инвалидитетом које ће ово право остваривати, да ли се за 

остваривање овог права подноси захтев и коме, на који начин се одлучује о 

истом и да ли се и како врши обавештавање корисника о усвајању или 

одбијању захтева. 

 Из добијених информација проистиче да право на остваривање услуге 

персоналног асистента није регулисано Одлуком града Ниша, којом би био 

прописан начин за остваривање истог из буџета града, да се ово право 

остварује на релацији сарадње између Центра за самостални живот особа са 

инвалидитетом Ниш, Савета ОСИ градоначелника града Ниша, Управе за 
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дечју, социјалну и примарну здравствену заштиту и НСЗ,а преко пројеката. 

Такође, нису стриктно предвиђени, ни утврђени, критеријуми за остваривање 

овог права, тј. који услови треба да буду испуњени за признавање, за који 

временски период једно лице може да се користи ово право, ко о њему 

одлучује, ко врши избор корисника и ко могу бити персонални асистенти. 

Код чињенице да је наведена услуга новина, да је Град почео са 

финансирањем исте у 2011 години, да има много више особа са 

инвалидитетом којима је  она потребна, да се убудуће планира финансирање 

већег броја персоналнох асистената, заштитник грађана сматра да има места за 

увођење ове услуге  кроз градску Одлуку о правима из области социјалне 

заштите на територији града Ниша, која ће се финансирати из буџета Града. 

На наведени начин, поред постојеће законске регулативе, која гарантује 

поштовање права особа са инвалидитетом, и која је као таква обавезујућа, 

сагледавањем овакве потребе  кроз градску Одлуку, несумњиво би се 

потврдио квалитетан однос локалне средине према овој категорији наших 

суграђана и у овом, веома значајном сегменту њиховог живота и животних 

активности. 

 

 

 

 

   

 

        ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА 

           Добрила Здравковић 

 

 

 

Доставити: Градском већу града Ниша 

  Управи за дечју, социјалну и примарну здравствену заштиту 

  Савету ОСИ Градоначелника града Ниша 

  Центру за самостални живот особа са инвалидитетом Ниш 

 

                                                                   

                                       


