
На основу члана 110. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, брoj 
24/11),  члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08), 
члана 52. и 85. Одлуке о правима из области социјалне заштите на територији Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 101/12, 96/13 и 44/14) и члана 2. и 72. 
Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/13)   

Градско веће Града Ниша, на седници  од 18.05.2016. године, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК 

I Градско веће Града Ниша покреће иницијативу и препоручује Центру за 
социјални рад „Свети Сава“ у Нишу да предузме све неопходне активности ради 
омогућавања остваривања права на једнократну помоћ појединим запосленима у ЈКП 
„Горица“ Ниш или њиховим породицама, који су у стању социјалне потребе, а која је 
настала као последица неуплаћивања зарада, припадајућих доприноса, накнада 
трошкова и других примања из радног односа од стране послодавца, због блокаде 
рачуна послодавца, а која би се пружила у новчаном износу од 30.000,00 динара. 

II Предлаже се Центру за социјални рад „Свети Сава“ у Нишу да, ради 
реализације ове иницијативе предузме све радње и активности према Управи за 
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, Управи за дечију, 
социјалну и примарну здравствену заштиту и другим надлежним органима Града Ниша, 
у обезбеђивању трансфера средстава, како би се запосленима у ЈКП „Горица“ Ниш, 
чија су имена саставни део овог закључка пружила материјална подршка кроз 
остваривање права на једнократну помоћ. 

III Градско веће Града Ниша, пружа пуну подршку напорима Центра за 
социјални рад „Свети Сава“ у Нишу, како би се омогућило, бар делимично, 
превазилажење тешке ситуације у којој се ови запослени у ЈКП „Горица“ Ниш налазе 
више месеци уназад. 

IV Саставни део овог закључка је и списак запослених у ЈКП „Горица“ Ниш који 
остварују ово право.  

V Закључак доставити: Градоначелнику,Центру за социјални рад „Свети Сава“ у 
Нишу, Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, 
Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту и ЈКП „Горица“ Ниш 

Број: 578-1/2016-03 
У Нишу, 18.05.2016. године 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

   ПРЕДСЕДНИК   

Проф. др Зоран Перишић 

  



Образложење 

Закон о социјалној заштити („Службени гласник РС“, брoj 24/11) у члану 110. 
став 3. прописује да се о обезбеђивању једнократне новчане помоћи и помоћи у натури 
стара јединица локалне самоуправе, став 4. прописује да поступак за остваривање и 
исплату једнократне новчане помоћи спроводи центар за социјални рад, а поступак за 
остваривање права на помоћ у натури спроводи орган, организација или служба 
одређена актом јединице локалне самоуправе и став 5. прописује да ближе услове и 
начин остваривања и висину једнократне помоћи прописује јединица локалне 
самоуправе. 

 Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 101/12, 96/13 и 44/14) у члану 48. прописује да се 
материјална подршка, између осталог, остварује и као право на једнократну помоћ. 

Правни основ који Градско веће Града Ниша има за покретање ове иницијативе 
прописан је чланом 85. Одлуке о правима из области социјалне заштите на територији 
Града Ниша који прописује да Центар за социјални рад покреће поступак по службеној 
дужности на своју иницијативу или поводом иницијативе грађана или овлашћених 
органа и других правних и физичких лица када је то у интересу лица или друштвене 
заједнице или када постоји интерес трећих лица. 

У складу са чланом 52. ове одлуке,  покреће се иницијатива да једнократна 
помоћ буде пружена запосленима у ЈКП „Горица“ Ниш, у новчаном  износу од 30.000,00 
динара.  

Градско веће Града Ниша и ресорни члан Градског већа препознају проблем 
ових грађана, тешку материјалну ситуацију у којој се више месеци уназад налазе и 
улажу напоре да у међусобној интеракцији са овим грађанима, ЈКП „Горица“ Ниш и 
другим надлежним органима и институцијама Града Ниша изнађу адекватно решење. 

Градско веће Града Ниша, покрећући ову иницијативу према Центру за 
социјални рад „Свети Сава“ у Нишу изражава своју намеру да, бар једнократно, у 
складу са важећим градским прописима, пронађе неки начин или вид помоћи да се 
овим лицима делимично помогне у превазилажењу проблема, а свакако до 

изналажења могућности за трајно решење. 

 

 

 

                                                   Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту 

                                                                                        Начелник 

                                                                                    Мирјана Поповић 


