
На  основу  члана  56 тачка  1  Статута  Града  Ниша  („Службени  лист  Града 
Ниша“,  број  88/2008 )  и  члана 39 Пословника о  раду Градског  већа Града Ниша 
(" Службени лист Града Ниша ", број 101/2008)

Градско веће Града Ниша, на 23. седници, од 4. децембра 2008 године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

  I  Утврђује се Предлог одлуке о приступању изради Локалног плана акције за 
децу Града Ниша и доставља се Скупштини Града Ниша на усвајање.

II За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша,  одређује  се Душица  Давидовић, члан  Градског  већа  Града  Ниша  и  Иван 
Николић, в.д. начелника Управе за дечју, социјалну и примарну здравствену заштиту.

Број: __________
У Нишу, _______

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

     ПРЕДСЕДНИК

         мр Милош Симоновић



На  основу  члана  37  Статута  Града  Ниша  (''Службени  лист  Града  Ниша''  број 
88/2008),

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној                2008. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА АКЦИЈЕ

ЗА ДЕЦУ ГРАДА НИША (ЛПА)

Члан 1

Град Ниш приступа изради Локалног плана акције за децу Града Ниша (ЛПА) 
за период од 2009. до 2015. године

Члан 2

Овлашћује  се  Градоначелник  Града Ниша да образује  стручно радно тело- 
Мултисекторски савет за израду Локалног плана акције за децу Града Ниша. 

Члан 3

Управа за дечију,  социјалну и примарну здравствену заштиту и Управа за 
образовање, културу, омладину и спорт, пратиће и предузимати потребне активности 
у процесу припреме израде ЛПА и  његове реализације.

Члан 4

Средства за реализацију ове одлуке обезбеђују се у буџету Града Ниша и из 
других извора у складу са законом. 

Члан 5

Ова   одлука  ступа  на  снагу  наредног  дана  од  дана  објављивања  у 
''Службеном листу Града Ниша''.

Број:
У Нишу,

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

                                                                                                        Председник 
        

            Проф. др  Миле  Илић



О б р а з л о ж е њ е

Полазећи од Конвенције о правима детета коју је наша земља ратификовала, 
од  напора  и  праваца  политике  на  националном  нивоу,  Влада  Републике  Србије 
усвојила је више стратешких документа који одређују  и политику земље према деци, 
и то: Национални план акције за децу, Стратегију смањења сиромаштва, Стратегију 
развоја социјалне заштите. 

Национални план акције за децу дефинише политику Републике Србије према 
деци  до  2015.  године,  успоставља  стандарде,  елиминише  сваки  облик 
дискриминације,  штити дечија права и представља механизам за праћење стања 
дечијих права. Овај план представља оквир којим се обједињавају циљеви и мере 
које ће бити предузете како би се деци обезбедио пун спектар дечијих права.

Доношење  локалних  планова  акције  за  децу  има  за  циљ  утврђивање 
стратешких  циљева  и  дефинисање  приоритетних,  остварљивих  и  мерљивих 
активности који треба да доведу до побољшања положаја деце на нивоу општине и 
градова у периоду њихове реализације. 

У том смислу Град Ниш се активно укључује у реализацију Националног плана 
акције  за  децу тако  што  је  30. новембра 2007. године  донео   Декларацију  о 
остваривању једног права на образовање све деце, као и кроз приступање изради 
Локалног плана акције за децу Града Ниша. 

Изради локалног плана приступа се како би се омогућило дефинисање мера и 
акција за стварање погодног окружења за сву децу Града, укључиле мере у области 
смањења сиромаштва,  у  области здравља,  образовања,  заштите деце ометене у 
развоју,  деце  без  родитељског  старања,  деце  изложене  злостављању, 
искоришћавању, занемаривању и насиљу.

Такође неједнаке могућности образовања, диспаритет у квалитету наставе и 
опремљености између школа, као и потреба за већом информисаношћу о правима и 
положају деце и укључивање и прихватање маригиналних група у заједницу,  јесу 
области значајне при изради и  сагледавању кроз Локални план акције за децу Града 
Ниша.

Најважније, израда и усвајања Локалног плана акције за децу значиће и трајно 
опредељење локалне самоуправе да се системски и квалитетно бави побољшањем 
положаја деце Ниша, а укључивање свих заинтересованих страна у процес израде 
(саме  деце,  истакнутих  професионалаца,  удружења  грађана)  осигураће  трајну 
примену  овог  документа.  Овај  план  треба  да  претставља   инструмент  за 
мобилизацију  свих  социјалних  партнера  у   у  решавању  проблема  деце  и  то: 
Скупштине Града, Градоначелника, Градског већа већа, грађана, удружења грађана, 
медија, породица и родитеља, стручних органа и институција, и појединих стручњака 
који се баве децом.

Полазећи од горе наведених чињеница, а у складу са неспорном чињеницом 
да брига о деци има изузетан значај за свако друштво које мисли о својој будућности, 
Градско  веће  Града  Ниша  предлаже  одборницима  Скупштине  Града  да  донесу 
Одлуку о  приступању изради Локалног плана акције за децу Града Ниша.                  

                                                                                        Председник
Градског већа Града Ниша

                                                                               мр Милош Симоновић   


