
 
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ 

број 88/08) и члана 72. Пословника о раду Градског већа („Службени лист 
Града Ниша“ , број 1/2013,95/2016 и 98/2016) 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 31.10.2016. године 
доноси 

З А К Љ У Ч А К 
 

I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да у сарадњи са Центром за 
социјални рад „Свети Сава“ Ниш, Управом за дечију, социјалну и примарну 
здравствену заштиту и Управом за финансије, изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне набавке, одобри пренос средстава у износу од 416.000,00 
динара за 16 породица са пребивалиштем у селу Мрамор, чије су куће због 
клизишта проглашене неусловним од стране грађевинске инспекције ради 
исплате накнада за станарину за септембар и октобар 2016. године. 

Средства за ову намену обезбеђена су на позицији Управе за дечију, 
социјалну и примарну здравствену заштиту у оквиру програма 11 – Социјална и 
дечија заштита, програмска класификација 0901-0001 - Социјалне помоћи, 
функција 040 – породица и деца, позиција 72/0, економка класификација, 4729 – 
остале накнаде из буџета (једнократне новчане помоћи) 

 
II Закључак доставити: Градоначелнику Град Ниша,  Центру за социјални 

рад „Свети Сава“ Ниш, Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену 
заштиту и Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне 
набавке 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Управа за дечију социјалну и примарну здравствену заштиту је  у циљу 
решавања проблема породица са пребивалиштем у селу Мрамор, чије су куће 
због клизишта проглашене неусловним од стране грађевинске инспекције 
сачинила  предлог закључка Градском већу. Овим закључком предлаже се 
Градоначелнику да у сарадњи са Центром за социјални рад „Свети Сава“ Ниш, 
Управом за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту и Управом за 
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке одобри пренос 
средстава у износу од 416.000,00 динара, ради исплате накнада за станарину за 
септембар и октобар  2016. године. 

Средства за ову намену обезбеђена су на позицији Управе за дечију, 
социјалну и примарну здравствену заштиту. 

 
Број: 1562-20/2016-03 
У Нишу, 31.10.2016. године 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

Председник 
 

Дарко Булатовић 


	20-1 Zakljucak - Mramor stanovi

