
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
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ГРАДСКО ВЕЋЕ 

 
 
 
 

 
На основу члана  48. Одлуке о буџету Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 

број 118/18), члана 2. и 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („ Службени лист 
Града Ниша”, број 1/13, 95/16, 98/16, 124/16 и 144/16), Градско веће Града Ниша на седници 
одржаној  12.04.2019. године, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I  Град Ниш прихвата реализацију и суфинансирање мере популационе политике јединице 
локалне самоуправе, усклађивање рада и родитељства, а у складу са Одлуком о одобравању 
средстава за суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе 063 
Број 401-00-134/2019-01 од 25.03.2019. године, министра без портфеља задуженог за 
демографију и популациону политику. 

II Општи циљ је допринос ублажавању проблема са којим се сусрећу родитељи на социјал 
економском плану и подршка имплементацији Стратегије подстицања рађања на локалном 
нивоу. Специфични циљ је побољшање могућности за стимулисање младих парова за 
рађањем већег броја деце, кроз имплементацију прилагођених мера за усклађивање 
родитељства са професионалним обавезама запослених родитеља. 
 
III Укупна вредност одобрене мере популационе политике је 51.840.000,00 РСД, од чега 
Кабинет министра без порфеља меру суфинансира са износом од 27.407.808,00 РСД или 
52,87 %, а Град Ниш са износом до 24.432.192,00 РСД или  47,13 %. 
 
IV Средства за реализацију овог решења обезбеђена су  Oдлуком о буџету Града Ниша za 
2019. годину, у Програму1 - Становање, урбанизам и просторно планирање, Програмска 
активност 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем, функција 620 - Развој заједнице, 
позиција 52, економска класификација 511- зграде и грађевински објекти укупан износ од 
1.146.807.808,00 РСД,   алинејa 4, Програм уређивања грађевинског земљишта и изградње - 
спровођење мере популационе политике  са извором финансирања 07 (Трансфери од других 
нивоа власти) у износу од 27.407.808,00 РСД док су средства из извора 01 обухваћена 
алинејом 1. 
 
V Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да потпише уговор о суфинансирању мере 
популационе политике којим ће се ближе утврдити права и обавезе суфинансијера. 
 
VI Налаже се Градској управи Града Ниша – Секретаријату за дечију и социјалну заштиту, 
Секретаријату за финансије, Секретаријату за инвестиције, Секретаријату за планирање и 
изградњу, Секретаријату за инспекцијске послове, Секретаријату за имовину, Канцеларији за 
локални економски развој и пројекте и Служби за јавне набавке да реализују ово решење. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

          Град Ниш је по Јавном позиву за доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера 
популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2019. години, 



расписаног од стране Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и 
популациону политику („Службени гласник РС“, број 10/19), поднео пријавни формулар, на 
основу кога је донета Одлука о одобравању средстава за суфинансирање мера популационе 
политике јединица локалне самоуправе 063 Број 401-00-134/2019-01 од 25.03.2019. године, 
којом је Граду прихваћена мера усклађивање рада и родитељства, која предвиђа изградњу 
комбиноване дечије установе у Новом селу на кат. парцели 728/1 КО Ново село спратности 
ПР+1, према урбанистичким условима и у складу са правилником о ближим условима за 
почетак рада и обављања делатности за децу. Предметна установа биће капацитета 101 
детета различите старости у оквиру прдвиђене четири групе, на укупној планираној бруто 
површини од  818,3 м2. Објекат ће се градити на локацији која ће се обезбедити рушењем 
старе школе, а на основу пројектне документације коју ће израдити ЈП Завод за урбанизам из 
Ниша у складу са урбанистичком документацијом. Нови објекат градиће се као скелетни 
конструктивни систем од армираног бетона ослоњен на темеље самце са исуном од 
опекарских блокова у продуженом малтеру. 
Усклађивање рада и родитељства путем унапређења капацитета за збрињавање деце 
предшколског узраста запослених родитеља  преставља један од приоритетних циљева 
популационе политике у Граду. Мрежа установа предшколског васпитања на територији 
Града Ниша не може да задовољи  садашње потребе. На листи чекања се налази око 1700 
деце. Град је утврдио реалну потребу за збрињавањем деце и дисбаланс између капацитета 
постојећих установа и реалних потреба. Постоји јасна потреба да се унапреде капацитети за 
збрињавање деце предшколског узраста. На тај начин родитељима би било лакше да ускладе 
рад, односно професионално и породично ангажовање и да се одлуче на рађање већег броја 
деце. Приоритет за отварањем предшколске установе предвиђен за ову годину је Ново село, 
заједницу која задњих година доживљава експанзију становништва из два разлога: 
- постојање јаке заједнице интерно расељених лица; 
- насељавање младих породица због приступачности простора, урбанизованом простору,  
могућности изградње стамбених објеката и близине радне зоне са фирмама које запошљавају 
младе људе. 
Средства за реализацију овог решења обезбеђена су  Одлуком о буџету Града Ниша за 2019. 
годину, у Програму1 - Становање, урбанизам и просторно планирање, Програмска активност 
1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем, функција 620 - Развој заједнице, позиција 
52, економска класификација 511- зграде и грађевински објекти укупан износ од 
1.146.807.808,00 РСД,   алинејa 4 – Програм уређивања грађевинског земљишта и изградње - 
реализација мере популационе политике   са извором финансирања 07 из буџета Републике 
Србије у износу од 27.407.808,00 РСД док су средства из извора финансирања 01 обухваћена 
алинејом 1. 
Из свега напред изложеног, а имајући посебно у виду да се Република Србија  
институционално и систематски прихватила решавања овог проблема, које у многоме зависи 
и од активирања  самоуправа на локалу, као и синергије различитих нивоа власти у 
реализацији активности али и укључивање свих релевантних чиниоца, Град Ниш се у складу 
са законским овлашћењима активно укључио у решавање демографског проблема на својој 
територији доношењем решења као у диспозитиву 

          Број: 384-6/2019-03 
У Нишу, 12.04.2019. године        
    

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

                                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
 
                                                                                                                          Дарко Булатовић 
                                                                                                            
 


