
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 На основу члана 37 став 3 Одлуке о правима из области социјалне заштите на 
територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша, број 9/2008, 18/2009, 91/2009 и 
77/2010) и члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, број 101/2008, 41/2009 и 58/2009), 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници  одржаној  02.03.2011. године доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

 I  ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о изменама и допунама 
Правилника о садржини и начину испоруке бесплатног оброка, Управе за дечију, 
социјалну и примарну здравствену заштиту, број 07-269/2011 oд 09.02.2011. године. 
 
 II Решење доставити Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену 
заштиту. 
 
 
Број: 210-64/2011-03 
Датум: 02.03.2011. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

 
ПРЕДСЕДАВАЈУЋА  

Заменица градоначелника 
 

Нађа Марковић 
 
 



На  основу  члна  37,  став  3  и  члана  42,  став  3  Одлуке  о  правима  из  области 
социјалне  заштите  на  територији  Града Ниша  („Службени лист  Града Ниша“,  бр. 
9/08, 18/09 и 91/09), Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту 
доноси 
 

ПРАВИЛНИК 
 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О САДРЖИНИ И НАЧИНУ ИСПОРУКЕ 
БЕСПЛАТНОГ ОБРОКА 

 
Члан 1 

 
У    Правилнику    о    садржини    и    начину  испоруке  бесплатног    оброка    бр.    07‐
611/09,  07‐2149/09,  07‐2311/09,    07‐65/2010,  07‐254/2010,  07‐457/2010,          07‐
644/2010,  07‐790/2010,  07‐1043/2010,  07‐1211/2010,    07‐1371/2010,              07‐
1588/2010, 07‐1828/2010, 07‐2033/2010 и 07‐2274/2010 у члану 3, став 4 мења се и 
гласи: 
 
„Изузетно  од  одредбе  става  3  овог  члана  за  месец:  децембар  2010.  године 
бесплатни оброк по члану домаћинства састоји се од прехрамбених намирница и 
то: 5  кг.  брашна, 0,3  кг  соли, 50  гр.  сувог  квасца, 1  литра уља,  паштета  јетрена 2 
комада  од 100  гр    , 0,5  кг.  пиринча,   2  кг.    кромпира  и 0,5  кг.  тестенине  које  је 
набавила Установа  „Пчелица“  Ниш..“ 
 

Члан 2 
 
Остале  одредбе  Правилника  о  садржини  и  начину  испоруке  бесплатног  оброка 
остају непромењене. 
 

Члан 3 
 
Правилник  о  изменама  и  допунама  правилника  о  садржини  и  начину  испоруке 
бесплатног оброка објавити по добијању сагласности Градског већа Града Ниша. 

Члан 4 
 
Измене  и  допуне  Правилника  ступају  на  снагу  наредног  дана  од  дана 
објављивања на огласној табли органа и служби Града. 
 
 



Број: 07‐269/2011 

У Нишу, 09. 02. 2011. године                    НАЧЕЛНИК 

                                 
                       Иван Николић 

 
 
 
 
 
 

О  б  р  а  з  л о  ж  е  њ  е 
 
 

Чланом 37 Одлуке о правима из области социјалне заштите на  територији Града Ниша 
(„Службени лист  Града Ниша“  бр. 9/08, 18/09  и 91/09)  утврђено  је право на бесплатан 
оброк као једно од права из области социјалне заштите. 
Одредбом истог члана утврђено је да бесплатан оброк може бити у облику једног топлог 
оброка  дневно  или  у  облику  пакета  прехрамбених  намирница  за  припрему  једног 
оброка дневно у току једног месеца. 
 
Чланом  37  ове  Одлуке  ставом  2  утврђено  је  да  о  облику  бесплатног  оброка  одлучује 
Градско веће. 
Градско веће је својим Закључком бр. 494‐4/2009‐03 од 10.04.2009. године  одредило да 
облик бесплатног оброка буде пакет прехрамбених намирница. 
 
Чланом  37,  став  3  Одлуке  је  утврђено  да  Управа  надлежна  за  социјалну  заштиту 
посебним  актом  уређује  садржину  и  начин  испоруке  бесплатног  оброка,  на  који 
сагласност даје Градско веће. 
По  основу  ове  одредбе  Управа  за  дечију,  социјалну  и  примарну  здравствену  заштиту 
доноси  Правилник  о  садржини  и  начину  испоруке  бесплатног  оброка  као  и  Измене  и 
допуне Правилника на које Градско веће даје сагласност. 
 
Чланом 42, став 1 Одлуке предвиђено је да набавку, паковање и испоруку једномесечног 
пакета  прехрамбених  намирница  врши  Установа  „Пчелица“.  Обзиром  на  расположива 
средства  у  буџету  Града  Ниша  намеће  се  потреба  да    садржина  пакета  прехрамбених 
намирница за месец децембар 2010.  године буде одређена у складу са расположивим 
средствима  у  буџету  Града  изменом  и  допуном  постојећег  Правилника  о  садржини  и 
начину испоруке бесплатног оброка. 
 
На  основу  наведеног  управа  надлежна  за  социјалну  заштиту  је  донела  ове  измене  и 
допуне Правилника на које сагласност даје Градско веће Града Ниша. 



 
 

                                                              Управа за дечију, социјалну и 
                                                              примарну здравствену заштиту 

                                                                            Н а ч е л н и к 
 

                                                               _________________________ 
                                                                           Иван Николић 

 


