На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) и члана 12.
Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист
Града Ниша", број 125/2008)
Градско веће Града Ниша, на седници од 13.01.2012. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Утврђује се Предлог одлуке изменама и допунама Одлуке о финансијској
подршци породици са децом на територији Града Ниша.
II Предлог одлуке изменама и допунама Одлуке о финансијској подршци
породици са децом на територији Града Ниша доставља се председнику Скупштине
Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.
III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града
Ниша, одређује се Иван Николић, начелник Управе за дечију, социјалну и примарну
здравствену заштиту.

Број: 36-2/2012-03
У Нишу, 13.01.2012. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
мр Милош Симоновић

На основу члана 9. Закона о финансијској подршци породици са децом
("Службени гласник РС", бр. 16/02 , 115/2005 и 107/09), члана 11. и 35. Закона о
друштвеној бризи о деци ("Службени гласник РС" бр. 49/92,29/93, 53/93, 67/93,
28/94, 47/94,48/94 25/96, 29/2001, 16/2002, 62/2003, 64/2003 и 101/2005), члана
157. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“ бр. 72/09), члана 27. и 50.Закона о предшколском образовању и васпитању
(„Службени гласник РС“ бр.18/10) и члана 37. Статута града Ниша ("Службени
лист града Ниша", бр.88/08), Скупштина Града Ниша, на седници одржаној
________________ године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ
ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
Члан 1.
У Одлуци о финансијској подршци породици са децом на територији Града
Ниша(„Сл.лист Града Ниша“ бр.66/10 и 71/10) у члану 4. став 1. после тачке 1.
додаје се нова тачка 1а која гласи:
„Право на једнократну новчану помоћ незапосленој породиљи“.
Члан 2.
После члана 8. додаје се се нови поднаслов 1a.који гласи:
„Право на једнократну новчану помоћ незапосленој породиљи“,
и додаје се нови члан 8a. који гласи:
„ Право на једнократну новчану помоћ у износу од 50.000,00 динара остварује
свака незапослена породиља која приликом порођаја роди прво, друго, треће
или четврто дете по реду рођења,под условом да је порођај наступио по
ступању на снагу ове Одлуке.
Право може остварити свака незапослена породиља која има пребивалиште
односно боравиште ако је избеглица или расељено лице са територије Косова и
Метохије, на територији града Ниша, најмање годину дана пре порођаја.
Уколико породиља није жива,или је напустила дете право на једнократну
новчану помоћ незапосленој породиљи може остварити отац детета, односно
старатељ.

Новчани износ права се не мења уколико се у једном порођају роди двоје или
више деце.
Право на једнократну новчану помоћ незапосленој породиљи остварује се на
основу захтева породиље и документације о испуњености услова за остварење
права.
Захтев за остваривање права на једнократну новчану помоћ незапосленој
породиљи подноси се надлежној управи за послове дечије заштите у року од
шест месеци од дана порођаја.
Управа као првостепени орган решењем одлучује о признавању права.
Против решења којим надлежна управа одлучује о праву на једнократну
новчану помоћ незапосленој породиљи,може се изјавити жалба,која се подноси
првостепеном органу у року од 8 дана од пријема решења.
По жалби одлучује у другом степену Градско веће града Ниша“
Члан 3.
У члану 19. став 1. мења се и гласи:
„ Право на бесплатну ужину имају деца предшколског узраста која
похађају припремни предшколски програм у трајању од четири сата дневно у
предшколској установи или у школи и деца основношколског узраста која
похађају основне школе на територији града Ниша и то:
- треће и четврто дете у породици,
- дупли близанци, тројке и четворке,
- деца палих бораца и ратних војних инвалида,
- деца са сметњама у развоју,
- деца лишена родитељског старања,
- деца из породица које остварују приходе до износа минималног
нивоа социјалне сигурности.“
Члан 4.
Члан 20. мења се и гласи:
„ Захтев са потребном документацијом подноси се прeдшколској
установи односно основној школи коју дете похађа. Овлашћено лице установе
односно школе сачињава списак деце који са приложеном документацијом
доставља надлежној управи за послове дечије заштите најкасније до 15. у
текућем месецу за остваривање права на бесплатну ужину у наредном месецу.“
Члан 5.

Члан 21. мења се и гласи:
„Надлежна Управа за послове дечије заштите након извршене провере
спискова са приложеном документацијом из члана 19. ове одлуке, спискове
деце која имају право на бесплатну ужину доставља предшколској установи
односно школама и испоручиоцу бесплатних ужина најкасније до 25. у текућем
месецу за наредни месец.“
Члан 6.
Члан 22. став 1.мења се и гласи:
“Услугу припреме и дистрибуцију ужине за децу која похађају
припремни предшколски програм у трајању од четири сата дневно у
предшколској установи или у школама и децу основношколског узраста врши
Установа „Пчелица“ Ниш.“
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном листу Града Ниша".
Број: ____________
У Нишу, ____________
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Председник
Проф.др Миле Илић

ЧЛАНОВИ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА
ДЕЦОМ ПРАВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ И
ДОПУЊУЈУ

Члан 4.
Као права на финансијску подршку породици са децом утврђују се:
1. Право на једнократну новчану помоћ за прворођено дете;
2. Право на месечну новчану помоћ за дупле близанце, тројке и
четворке;
3. Право на пакет за новорођенче;
4. Једнократна новчана помоћ за прворођено дете у Новој години;
5. Право на пакет за ђаке прваке;
6. Право на бесплатну ужину;
7. Право на регресирање трошкова боравка деце у предшколској
установи;
8. Право на регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу
основношколског узраста до 10 година;
9. Право на регресирање трошкова боравка у дечјем одмаралишту
чији је оснивач Град Ниш.

Члан 19.
Право на бесплатну ужину имају деца основношколског узраста која
похађају основне школе на територији града Ниша и то
- треће и четврто дете у породици,
- дупли близанци, тројке и четворке,
- деца палих бораца и ратних војних инвалида,
- деца са сметњама у развоју,
- деца лишена родитељског старања,
- деца из породица које остварују приходе до износа минималног
нивоа социјалне сигурности.
Право на бесплатну ужину остварује се на основу захтева родитеља,
хранитеља или старатеља, и документације о испуњености услова за
остваривање права.
Члан 20.

Захтев са потребном документацијом подноси се основној школи коју
дете похађа. Овлашћено лице школе сачињава списак деце који са приложеном
документацијом доставља надлежној управи за послове дечије заштите
најкасније до 15. у текућем месецу за остваривање права на бесплатну ужину у
наредном месецу.
Члан 21.

Надлежна Управа за послове дечије заштите након извршене провере
спискова са приложеном документацијом из члана 19. ове одлуке, спискове
деце која имају право на бесплатну ужину доставља школама и испоручиоцу
бесплатних ужина најкасније до 25. у текућем месецу за наредни месец.
Члан 22.

Услугу припреме и дистрибуцију ужине за децу основношколског узраста
врши установа „Пчелица“ Ниш.
На цену услуге из претходног става сагласност даје Градско веће.
Са Установом из става 1. овог члана Град Ниш закључује уговор којим се
регулишу међусобна права и обавезе.

