
На основу члана  9. став  4.  Закона  о  социјалној  заштити  и  обезбеђивању социјалне 
сигурности  грађана  („Службени  гласник  РС“,  број  36/91,79/91,  33/93,  53/93,  67/93, 
46/94, 48/94, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05 и 115/05 ),  и члана 37 Статута Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 88/08),
Скупштина Града Ниша на седници одржаној________________, донела је

O Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА ИЗ ОБЛАСТИ 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

Члан 1.

У  Одлуци  о   правима  из  области  социјалне  заштите  на  територији  Града  Ниша 
("Службени лист Града Ниша", број 9/2008) члан 11. мења се и гласи:
 "Целодневно збрињавање, исхрана и здравствена заштита деце, омладине и одраслих 
лица ментално ометених у развоју,  организује  се у дневном боравку кроз васпитно-
образовни рад  у циљу стицања нових знања и радних способности".

Члан 2.

Члан  12. мења се и гласи:
"Васпитно-образовни рад организује се сваког дана сем недеље у  времену од 6,30 до 
17,00 часова у установи,  надлежној за организовање дневног боравка деце, омладине и 
одраслих лица ментално ометених у развоју ( у даљем тексту: установа)".

Члан 3.

У члану 13. реч "Мара" и речи "у Нишу", бришу се.

Члан 4.

У члану 14. речи "Мара" и реч "Ниш", бришу се.

Члан 5.
 
Члан 37. мења се и гласи:
"Бесплатан  оброк  састоји  се  од  једног  топлог  оброка  дневно  или  од  пакета 
прехрамбених намирница за припрему једног оброка дневно у току једног месеца, с тим 
што се количина прехрамбених намирница у једном пакету одређује у зависности од 
броја чланова породичног домаћинства који остварују право на бесплатан оброк.
О  облику  бесплатног  оброка  одлучује  Градско  веће  на  образложен  предлог  управе 
надлежне за социјалну заштиту.
Управа  надлежна  за  социјалну  заштиту  посебним  актом  уређује  садржину  и  начин 
испоруке бесплатног оброка, на који сагласност даје Градско веће. 

Члан 6.

У члану 40. став 2. брише се.



Члан 7.

Члан 42. мења се и гласи:
"Са  правним  лицем  које  ће  вршити  испоруку   бесплатног  оброка  Град  Ниш   ће 
закључити уговор којим ће бити  регулисана  међусобна права и обавезе.
Избор  правног  лица  из  става  1  овог  члана  врши се  у  складу  са  Законом  о  јавним 
набавкама и важећим прописима".

Члан 8.

Члан 43. мења се и гласи:
"Центар за социјални рад спискове корисника, који су остварили право на бесплатан 
оброк, доставља правном лицу које врши испоруку бесплатног оброка најкасније до 25-
ог у месецу за наредни месец".

Члан 9.

Члан 44. мења се и гласи:
"На основу спискова из члана 43. ове одлуке Центар за социјални рад  на име носиоца 
права на бесплатан оброк издаје корисничку књижицу и бонове за бесплатан оброк које 
оверава управа надлежна за социјалну заштиту.
Корисничка књижица садржи: име и презиме носиоца права, ЈМБГ, адресу становања , 
број чланова домаћинства, број решења и период важења права.

Члан 10.

Члан 45.брише се.

Члан 11.

Члан 87. мења се и гласи:
"Уз захтев за признавање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу
   подносилац захтева прилаже:
- фотокопије личних карата брачних  или  ванбрачних  другова,
- потврду изабране здравствене установе да су у поступку вантелесне оплодње
  са листом неопходних лекова,
- потврду Републичког Завода за здравствено осигурање да ли су  потребни лекови са
  достављене листе бесплатни или се плаћају,
- уколико су лекови плаћени,  фискални рачун,
- профактуру (предрачун) изабране здравствене установе за обављање поступка   
  вантелесне оплодње.

Ако је  поступак  вантелесне  оплодње окончан  и  извршено  плаћање поступка,  поред 
документације наведене у ставу 1 овог члана , осим профактуре (предрачун), изабране 
здравствене установе, подносилац захтева прилаже и:
- фактуру (рачун) изабране  здравствене установе  о извршеном  поступку вантелесне 
  оплодње са доказом о  извршеној уплати,
- потврду изабране здравствене установе са датумом обављеног  поступка вантелесне



  оплодње 
- текући  рачун на који  ће се извршити рефундација трошкова  

Захтев  за  рефундацију  трошкова  за  вантелесну  оплодњу подноси  се  у  року  од  три 
месеца од дана обављеног поступка вантелесне оплодње.

Члан 12.

Члан 89. мења се и гласи:

"Управа надлежна за социјалну заштиту, по спроведеном поступку, доставља решење 
са потребном финансијском документацијом о оствареном праву на накнаду трошкова 
за вантелесну оплодњу управи надлежној за финансије ради преноса средстава.
Уколико се плаћање врши по профактури,  управа  надлежна за финансије  извршиће 
пренос средстава на рачун изабране здравствене установе.
Ако је поступак вантелесне оплодње завршен и подносилац захтева извршио плаћање, у 
права  надлежна  за  финансије  рефундираће  средства  на  текући  рачун  подносиоца 
захтева.

Члан 13.

Члан 97. мења се и гласи:
"Исплату новчаних  средстава  по основу остварених  права  утврђених  овом Одлуком 
врши Центар за социјални рад, осим накнаде трошкова за вантелесну оплодњу.

 
Члан 14.

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

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Број_____________                                                               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

У Нишу_____________                                                                Проф.др Миле Илић


