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На основу члана 47. Одлуке о буџету Града Ниша за 2020. годину („Службени лист Града 

Ниша“, број 106/2019) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша, број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 29.01.2020. године, доноси 
   
 
 
 

РЕШЕЊЕ О ПРИХВАТАЊУ УЧЕШЋА И СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА  
„НАРОДНА КУХИЊА ОСМА ФАЗА “ 

 
 
 
 

I  Град Ниш прихвата учешће и суфинансирање пројекта „Народна кухиња осма фаза“. 
 
II Носилац пројекта је Црвени крст Ниш, а партнери на пројекту су Град Ниш и Центар за 

социјални рад „Свети Сава“. 
   Време реализације пројекта је 12 месеци, у периоду од 01.04.2020. године до 31.03.2021. 

године. 
 
III Циљ пројекта је побољшање положаја особа у стању социјалне потребе на територији 

Града Ниша пружањем помоћи у виду бесплатног оброка. 
 

            IV Укупна вредност пројекта је 42.672.000,00 РСД,  Град Ниш суфинансира пројекат у износу 
до 29.870.400,00 РСД,  односно до 70% вредности, а Црвени крст у износу од 12.801.600,00 РСД, 
односно 30% укупне вредности пројекта. 

 
V Средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2020. годину у 

Разделу 4, Програм 11,Пројекат 0901-П126,функција 070,  на позицији број 120, економска 
класификација 472. За период од 01.04.2020 . године до 31.12.2020. године планирана су средства у 
износу до 22.400.000,00 РСД, док ће средства за период од 01.01.2021 до 31.03.2021 године бити 
предвиђена Одлуком о буџету Града Ниша за 2021. годину у исносу до 7.470.000,00 РСД. 

  
VI Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да са носиоцем пројекта и другим партнером на 

пројекту, потпише Уговор којим ће се ближе регулисати права и обавезе учесника у реализацији 
пројекта. Текст уговора чини саставни део овог решења. 

 
VII Налаже се Градској управи Града Ниша – Секретаријату за дечију и социјалну заштиту и 

Секретаријату за финансије да реализују ово решење. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 
 
 

Црвени крст Ниш доставио је Градској управи Града Ниша – Секретаријату за дечију и 
социјалну заштиту предлог пројекта „Народна кухиња осма фаза“. 

Циљ пројекта је побољшање положаја особа у стању социјалне потребе на територији Града 
Ниша пружањем помоћи у виду бесплатног оброка. 
           Услуга народне кухиње је услуга локалног карактера јер је Законом о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС“, бр. 24/2011) пренета  у надлежност локалним самоуправама. Њено 
финансирање и континуитет у раду директно је везано за буџетско планирање сваке локалне 
самоуправе. 

Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист 
града Ниша“, бр. 101/2012, 96/2013, 44/2014 , 118/2018 и 63/2019),  Град Ниш је услугу народне 
кухиње уврстио у систем социјалне заштите на локалном нивоу, те предвидео да се ову услугу  
организује Црвени крст Ниш. 
            Корисници услуге су сва лица корисници новчане социјалне помоћи са утврђеним губитком 
радне способности према прописима о раду и о пензијском и инвалидском осигурању, избеглице и 
интерно расељена лица  са пребивалиштем или боравиштем од најмање годину дана на територији 
Града Ниша, која испуњавају наведене услове. 
            Сврха овог пројекта је задовољење минимума егзистенцијалних потреба угроженог, радно 
неспособног становништва града Ниша кроз обезбеђење исхране најугроженијој групи пружањем 
једног куваног оброка дневно радним данима за 1000 корисника. 

 Средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2020. годину у 
Разделу 4, Програм 11,Пројекат 0901-П126,функција 070,  на позицији број 120, економска 
класификација 472. За период од 01.04.2020 . године до 31.12.2020. године планирана су средства у 
износу до 22.400.000,00 РСД, док ће средства за период од 01.01.2021 до 31.03.2021 године бити 
предвиђена Одлуком о буџету Града Ниша за 2021. годину у исносу до 7.470.000,00 РСД. 

Из свега напред изложеног, а ценећи посебно неопходност постојања овог вида социјалне 
заштите на територији Града Ниша кроз задовољавање минимума егзистенционалних потреба 
угроженог радно неспособног становништва, донета је одлука као у диспозитиву. 

 
 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 
 

Број: 104-3/2020-03 
У Нишу, 29.01.2020. године 
 
 
                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 
 
                                                                                          Дарко Булатовић 



     

 

   На основу Решења Градског већа Града Ниша број _______ од  ______.2020. године, 

1. Град Ниш, кога заступа Градоначелник Дарко Булатовић у даљем тексту Град,, 
2. Црвени крст Ниш, са седиштем у Нишу, улица Милана Обреновића број  39, Пиб 100338133  

матични број 07173199 кога заступа Секретар Сања Стојановић, у даљем тексту Црвени Крст 
и 

3. Центар за социјални рад "Свети Сава", са седиштем у Нишу, улица Светозара Марковића 

број 41, ПИБ, 100668007,  матични број 07187882, кога заступа в.д Директора  Зоран Јовић, у 
даљем тексту Центар, 
Закључују 
 
 
 

УГОВОР О ПРИХВАТАЊУ УЧЕШЋА И СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА 
„НАРОДНА КУХИЊА ОСМА ФАЗА“ 

 
 

Члан 1.  

Овим уговором Црвени крст , носиоц пројекта „Народна кухиња осма фаза“,  од  
19.12.2019.године са партнерима на пројекту регулише међусобна права и обавезе у поступку 
реализације пројекта за период 01.04.2020. - 31.03.2021. године. 

Члан 2. 

Црвени краст се обавезује да реализује пројекат кроз  пружање услуге  којим се обезбеђује  
до 1000 скуваних оброка по стандардима који су прописани за овакав облик социјалне заштите, сваког 
радног дана у недељи. 

Члан 3. 

Црвени крст се обавезује да услугу Народне кухиње пружа у одговарајућим  капацитетима  
уз  испуњеност свих осталих функционалних стандарда, подразумевајући и стандард у погледу 
ангажованих радника. 

             Члан 4. 

Црвени крст се обавезује да путем јавне набавке изабере пружаоца услуге кувања и дистрибуције 
 бесплатног оброка,  ангажује се према донаторима ради добијања донација у храни за  
потребе овог пројекта,складишти и испоручује све расположиве количине намирница, по унапред 



 утврђеној динамици коју добије од донатора,партнере из овог уговора  писаним путем обавештава 
 о свим донацијама животних намирница, како по врсти тако и по количинама,  са надлежним  
установама контролише санитетску-здравствену исправност опреме за дистрибуцију и радника који  
раде на истој,врши надзор над квалитетом и количинском испруком оброка и води потребну 
 финансијско-књиговодствену документацију која ће бити доступна свим партнерима у овом пројекту, због 
чега је у обавези да води двојно књиговодство, за своја средства и за средства Града, и да их обједини 
извештајем, да доставља Секретаријату, који врши мониторинг, месечне финансијске и наративне извештаје о 
реализацији пројекта, на основу чега се врши пренос средстава, даје налоге пружаоцу услуга о броју куваних 
оброка, на месечном  нивоу и контролише број дистрибуираних оброка,надлежном Секретаријату до 15. у 
месецу подноси захтев за рефундацију трошкова кухиње за претходни месец, надлежном Секретаријату 
подноси извештај, до 15. у месецу, за претходни месец о броју преузетих оброка и правдање трошкова из 
претходног месеца, иницира разговоре са партнерима ради постизања договора око разрешења 
евентуалнихпроблема који се могу појавити у току реализације пројекта. 
  

            Члан 5. 

Град Ниш као партнер на пројекту се обавезује суфинансира трошкове овог облика 
социјалне заштите преко Секретаријата за дечију и социјалну заштиту, да у поступку јавне набавке, 
за избор најповољнијег понуђивача за кување, именује председника комисије, оспособљеног ( 
лиценцираног) правника и да дефинише протоколе фунционисања, извештавања и мониторинг 
између потписника споразума. 

Члан 6. 
 

Центар за социјални рад  као партнер на пројекту се обавезује да  до 15 у месецу доставља спискове 
корисника народне кухиње за наредни месец и да корисницима уручи бонове, којим се легитимишу као 
корисници приликом преузимања бесплатног оброка. 
 

              Члан 7. 

Центар се обавезује да у оквиру својих овлашћења пружи стручну подршку   као и да 
сарађује са Црвеним крстом у поступку реализације пројекта и израде кварталних и окончаних 
извештаја. 

 

Члан 8. 
 

Град Ниш као партнер на пројекту се обавезује да на име суфинансирања активности на 
пројекту, исти суфинансира у износу до 29.870.400,00 РСД за 12 месеци његове реализације. 

Средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2020. годину у 
Разделу 4, Програм 11,Пројекат 0901-П126,функција 070,  на позицији број 120, економска 
класификација 472. За период од 01.04.2020 . године до 31.12.2020. године планирана су средства у 



износу до 22.400.000,00 РСД, док ће средства за период од 01.01.2021 до 31.03.2021 године бити 
предвиђена Одлуком о буџету Града Ниша за 2021. годину у исносу до 7.470.000,00 РСД. 

  
Граду доспева новчана обавеза највише до 29.870.400,00 динара. Град неће имати додатних 

новчаних обавеза или олакшица за случај повећања , односно смањења набавних цена бесплатног 
оброка. 

Средства ће се преносити месечно на рачун 840-0000025765763-05   Управа за трезор, а на 
захтев Црвеног крста са одговарајућом финансијском документацијом. 

 

Члан 9. 

 

Црвени крст се обавезује да суфинансира пројекат у вредности од 12.801.600,00 РСД из 
сопствених средстава или из средстава донација. 

 

Члан 10. 
 
 

Контролу реализације Пројекта и наменског трошења одобрених средстава вршиће Градска 
управа – Секретаријат за дечију и социјалну заштиту. 

 

Члан 11. 

 

Црвени крст се обавезује да новчана средства користи искључиво за намену и у року 
предвиђеним чланом 1. овог Уговора, а у складу са дефинисаним активностима и буџетом пројекта. 
Црвени крст се обавезује, да достави начин и динамику коришћења средстава Градској управи – 
Секретаријату за дечију и социјалну заштиту, у року од три дана од дана закључења Уговора. 
Црвени крст се обавезује, да на писaни захтев, достави извештај о реализацији и пре завршетка 
реализације пројекта Градској управи – Секретаријату за дечију и социјалну заштиту .  
Црвени крст је у обавези, да реализује пројекат у  року од 12 месеци почев од 01.04.2020. године и 
да исти заврши до 31.03.2021.  године. 
Црвени крст  се обавезује, да најкасније у року од 30 (тридесет) дана, од дана завршетка пројекта, 
достави коначни наратавни и финансијски извештај Градској управи – Секретаријату за дечију и 
социјалну заштиту.  Уз извештаје се обавезно доставља копија комплетне рачуноводствене 
документације о утрошеним средствима.  
 
 
 
 



Члан 12. 
 

Град задржава право да једнострано раскине овај Уговор у случају неиспуњења уговорних 
обавеза и ненаменског коришћења пренетих средстава.  
Црвени крст се обавезује, да у случају раскида Уговора,  изврши повраћај до тада исплаћених 
средстава, са законском затезном каматом, у року од 15 (петнаест) дана од дана раскида Уговора. 
 
 

Члан 13. 
 
 

Уговорне стране су сагласне, да све евентуалне спорове по овом Уговору, решавају 
споразумно, а спорове који не могу бити решени споразумно решаваће стварно надлежни суд у 
Нишу. 
 
 
 

Члан 14. 
 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерка од којих свака уговорна страна 
задржава по 2 (два).   
 
 
 

 
 

ЦРВЕНИ КРСТ НИШ                   ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД                                            ГРАД НИШ 

  Секретар                                                в.д. Директора                                                         Градоначелник 

Сања Стојановић                                      Зоран Јовић                                                          Дарко Булатовић 

 


	3-1 Resenje GV Narodna kuhinja
	3-2 Ugovor Narodna kuhinja

