
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/13, 95/2016 и 98/2016, 124/2016 и 144/2016)

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 23.10.2017. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК

I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да средства остварена од
донације НЛБ Банке АД Београд у износу од 350.000,00 динара
(тристотинепедесетхиљададинара) Решењем распореди породицама лошег
материјалног стања са пребивалиштем на територији града Ниша, тако да 70
(седамдесет)  породица добије једократни износ од по 5.000,00 динара
(петхиљададинара)

II Средства у износу од 350.000,00 динара распоређена су Решењем
Секретаријата за финансије број 11-1984/17 од 02.10.2017 године у оквиру раздела
3-Градска управа, глава 3.1 – Градска управа, програм 11- Социјална и дечија
заштита, програмска активност 0901-0001 Социјалне помоћи, функција 040 -
Породица и деца, позиција 142, економска класификација    472 – Накнаде за
социјалну заштиту из буџета, прва алинеја једократна новчана помоћ. Извор
финансирања је 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица

III За реализацију тачке II овог Закључка обавезује се Секретаријат  за дечију
и социјалну заштиту и Секретаријат за финансије.

IV Саставни део овог закључка је списак 70 породица лошег материјалног
стања достављен од стране Центра за социјални рад  „Свети Сава“  Ниш и Уговор
о донацији број 3152/2017-01 од 22.09.2017. године,



V Закључак доставити: Градоначелнику, Центру за социјални рад „Свети Сава“
Ниш, Градској управи Града Ниша - Секретаријату  за дечију и социјалну заштиту
и Секретаријату за финансије.

Број: 1318-18/2017-03

У Нишу, 23.10.2017. Године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

______________

Дарко Булатовић



О б р а з л о ж е њ е

НЛБ Банка АД Београд и Град Ниш закључили су Уговор о донацији број
3152/2017-01 од 22.09.2017. године, којим НЛБ Банка АД Београд Граду Нишу
донира средства у износу од 350.000,00 динара, у циљу помоћи породицама лошег
материјалног стања са пребивалиштем на територији Града Ниша

Средства су распоређена на позицији Секретаријата за дечију и социјалну
заштиту у оквиру раздела 3-Градска управа, глава 3.1 – Градска управа, програм
11- Социјална и дечија заштита, програмска активност 0901-0001 Социјалне
помоћи, функција 040 - Породица и деца, позиција 142, економска класификација
472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, прва алинеја једократна новчана
помоћ.

Центар за социјални рад „Свети Сава“ Ниш је на основу својих података
анализирао мтеријално стање угрожених породица и на основу тога сачинио је
списак и  доставио Секретаријату за дечију и социјалну заштиту.

На основу наведеног предлажемо доношење решења као у диспозитиву.

СЕКРЕТАР

Мирјана Поповић

________________


