
                                                                                                                     НАЦРТ 
 
 
 
 
 
На  основу члана 9.,111 и 209 Закона о социјалној заштити („Сл.гласник РС“, 
број 24/2011)  и  члана 37. Статута Града Ниша („Сл.лист Града Ниша“,број 
88/08),Скупштина Града Ниша, на седници од ____2012.године, донела је  
           

 
 

О Д Л У К У 
О ПРАВИМА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

НАТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 
 
 
 
 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 1. 

     Овом Одлуком утврђују се права из области социјалне заштите појединца и 
породице на територији Града Ниша, уређује се обим, услови и начин 
остваривања услуга социјалне заштите и права на материјалну подршку и друге 
врсте материјалне помоћи које  у складу са Законом о социјалној заштити 
обезбеђује јединица локалне самоуправе. 
 

 
Члан 2. 

 
 Социјална заштита из члана 1. ове одлуке обезбеђује се пружањем услуга 
социјалне заштите и материјалном подршком у складу са законом и овом 
одлуком. 
      Корисници социјалне заштите су лица која су законом одређена као 
корисници социјалне заштите, а која имају пребивалиште на територији Града 
Ниша. 
      Корисници могу бити и друга лица у складу са законом и овом одлуком. 
      Породицом у смислу ове одлуке сматрају се супружници и ванбрачни 
партнери, деца (брачна, ванбрачна, усвојена и деца из хранитељских 
породица) и сродници у правој линији без обзира на степен сродства, а у 
побочној до другог степена сродства, под условом да живе у заједничком 
домаћинству. 
      Услуге социјалне заштите,материјална подршка и друге врсте материјалне 
помоћи прописане овом одлуком,финансирају се средствима из буџета 
града,средствима самих корисника,њихових сродника или лица обавезних на 
издржавање корисника као и од донатора и других извора у складу са законом. 



 
 

 
            

 
 
 

II УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

 
 

Члан 3. 
 
 

           Услуге социјалне заштите су: 
 

 
1.  Помоћ у кући, 
2.  Дневни боравак, 
3.  Смештај у прихватилиште и прихватну станицу, 
4.  Социјално становање у заштићеним условима, 
5.  Привремено становање. 

 
 
 

1. ПОМОЋ У КУЋИ 
 
 

Члан 4. 
 

Помоћ у кући обезбеђује се лицима која услед старости,хроничне болести 
или инвалидитета имају ограничене физичке и психичке способности да 
задовоље свакодневне основне личне и животне потребе. 

Помоћ у кући лицима из става 1. овог члана а која живе сама у 
домаћинству или са другим лицем неспособним за пружање помоћи, обезбеђује 
се обављањем неопходних кућних послова и неге у њиховим 
домаћинствима,пружањем помоћи у набавци прехрамбених и других 
производа,помоћи у одржавању личне хигијене,хигијене веша и 
стана,обављања послова ради задовољавања егзистенцијалних потреба,као 
што је набавка лекова,плаћање рачуна ,пружањем услуга медицинског тима 
(лекара опште праксе,лекара специјалиста,физиотерапеута и медицинских 
сестара),пружањем занатских услуга (хаузмајстор,фризер,возач и сл.),и 
обављањем и других послова зависно од потреба лица која остварују право на 
ову услугу. 

 Помоћ у кући обухвата и допремање хране у стан корисника. 
 Помоћ у кући из става 2 овог члана пружа Дом здравља Ниш и Центар за 

социјални рад „Свети Сава“ Ниш, а помоћ у кући из става 3 овог члана пружа 
Геронтолошки центар Ниш са којима Град закључује уговор. 
 

 



Члан 5. 
 

  Захтев за помоћ у кући подноси се Центру за социјални рад са следећом 
документацијом: 

- извод из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих, 
- доказ о редовним месечним примањима оствареним у три месеца која 

претходе месецу у коме је поднет захтев, 
- уверење о имовном стању за себе и сроднике обавезне на издржавање 

(Републички геодетски завод и Пореска управа) из места рођења и места 
пребивалишта, 

- уверење из Националне службе за запошљавање, за незапослена лица, 
- налаз и мишљење лекара специјалисте, 
- уверење Полицијске Управе о пребивалишту и фотокопије личних карата, 
- оверене фотокопије здравствених књижица свих чланова домаћинства. 

          О захтеву за остваривање права на услугу помоћи у кући решењем 
одлучује Центар за социјални рад. 

 
                                                      Члан 6. 
 
Под условима из ове одлуке, помоћ у кући могу да остваре и избеглице и 

интерно расељена лица ако имају боравиште на територији Града Ниша. 
 
 

Члан 7. 
 

Право на бесплатну помоћ у кући имају лица чији су укупни приходи 
остварени у три месеца који претходе месецу у коме је поднет захтев, највише 
до висине номиналнoг износа новчане социјалне помоћи утврђеног у складу са 
Законом , и која немају сроднике обавезне на издржавање по прописима 
породично - правне заштите и Закону о социјалној заштити. 

Уколико лица из претходног става имају сроднике обавезне на 
издржавање могу остварити право на регресирање цене услуга према регресној 
скали из члана 8. ове одлуке, с тим што се у укупне приходе урачунавају и 
приходи сродника обавезних на издржавање. 

 
 

Члан 8. 
 

Корисници који остварују право на услугу помоћи у кући  чији су приходи из 
члана 7. став 1 ове одлуке већи од номиналнoг износа новчане социјалне 
помоћи , а немају сроднике обавезне на издржавање по прописима породично - 
правне заштите и Закона о социјалној заштити, имају право на регресирање 
цене услуга.  
         Корисници који остварују право на услугу помоћи у кући а  која имају 
сроднике обавезне на издржавање, могу остварити право на регресирање цене 
услуга с тим што се у  укупне приходе  урачунавају и приходи сродника 
обавезних на издржавање. 

Корисници из става 1 и 2 овог члана имају право на регресирање цене 
услуга према регресној скали: 
 



 
 

 
 
Приход породице               Проценат 
изнад номиналног     учешћа корисника  

     износа новчане  
    социјалне помоћи 

до 45%      20%  
45-50%  25%  
50-55%  30%  
55-60%  35%  
60-65%  40%  
65-70%  45%  
70-75%  50%  
75-80%  55%  
80-95%  60%  
95-105%  65%  
105-115%  70%  
115-125%  75%  
125-135%  80%  
135-145%  85%  
145-150%  90%  
150% и више  100%  

 
 
 
 

2. ДНЕВНИ БОРАВАК 
 
 

а) Дневни боравак за лица ометена у развоју 
 
 

Члан 9. 
 

Право на дневни боравак има дете ометено у физичком или психичком 
развоју, оболело од аутизма, са поремећајима у друштвеном понашању и 
одрасло лице, које има право на смештај у установу или другу породицу ако је у 
зависности од степена и врсте ометености, могућности и потреба ових лица и 
других разлога, овакав облик заштите најцелисходнији. 

 
 

Члан 10. 
 

            У оквиру ове услуге корисницима се пружа дневни 
боравак,исхрана,здравствена заштита,радна и окупациона терапија и културно 
забавне и рекреативне активности према њиховим способностима и 
склоностима. 

 



        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 11. 
 

Захтев за остваривање права на коришћење дневног боравка, са 
решењем о разврставању и категоризацији лица ометених у развоју, односно 
мишљењем  Комисије за пружање додатне образовне,здравствене и социјалне 
подршке детету и ученику,подноси родитељ, односно старалац корисника 
установи на разматрање 

 Пријем у установу се врши по критеријумима предвиђеним правилником 
о пријему и отпусту корисника у установу . 
 

 
Члан 12. 

 
 
   Услуга дневног боравка финансира се из буџета Града Ниша  
 
   Трошкове превоза у градском и приградском саобраћају за кориснике 

услуге дневног боравка и њихове пратиоце, сноси Град у висини стварних 
трошкова превоза. 
 

                                                    Члан 13. 
 
   Услуге припреме и дистрибуције оброка за кориснике дневног боравка 

врши Предшколска установа“Пчелица“ Ниш. 
   На цену услуге из предходног става сагласност даје Градско веће. 
   Са Установом из става 1. овог члана Град Ниш закључује уговор којим се 

регулишу међусобна права и обавезе. 
 
 

б) Дневни боравак за старе особе 
 

 
Члан 14. 

 
   Дневни боравак за старе особе организује се и спроводи у дневним 

центрима и клубовима за одрасла и стара лица.  
 
  У дневном центру из става 1.овог члана корисницима се обезбеђује 

дневно збрињавање,исхрана,здравствена нега,радна и окупациона 
терапија,културно забавне и рекреативне активности и друге услуге,зависно од 
потреба корисника.  

  У дневном центру се обезбеђује боравак у трајању од 10 часова сваког 
радног дана осим недеље. 

  У клубовима за одрасла и стара лица се задовољавају свакодневне 
животне потребе, а нарочито: дружење, социјална интеграција и 



рехабилитација, развијање солидарности, односно самопомоћи, културно - 
забавне, рекреативне, духовне и друге потребе. 

  Дневни боравак за старе особе организоваће правна лица са којима Град 
закључује уговор 

 
Члан 15. 

 
Право на бесплатне услуге дневног боравка има лице које је остварило 

право на новчану социјалну помоћ . Центар за социјални рад на основу 
утврђених критеријума цени могућност, потребе и целисходност овог облика 
заштите у сваком конкретном случају. 

 
 

Члан 16. 
 

     Корисници дневног боравка чији су укупни месечни приходи изнад висине 
номиналнoг износа новчане социјалне помоћи имају право на регресирање 
цене услуга према регресној скали из члана 8. Ове одлуке. 
 

 
 

3. СМЕШТАЈ У ПРИХВАТИЛИШТЕ И ПРИХВАТНУ СТАНИЦУ 
 
 

a) Прихватилиште 
 
 

Члан 17. 
 
 

Прихватилиште је облик привременог збрињавања лица, која су изненада 
остала без смештаја или из других разлога морају да буду збринута ван своје 
породице. 

У прихватилишту се пружају услуге смештаја (исхране и преноћишта), 
одржавања личне хигијене, здравствена заштита, саветодавно - терапијске 
услуге и друго. 
 
 

Члан 18. 
 

Привремени смештај у прихватилишту пружа се: 
-  деци без адекватног родитељског старања, 
-  деци са поремећајем у понашању, 
-  женама и деци жртвама породичног насиља  и 
-  лицима која су изненада остала без смештаја или из других 
разлога морају да буду збринута ван своје породице. 

 
 
 
 



Члан 19. 
 

Услуге прихватилишта пружају се  корисницима до успостављања 
одговарајућег облика заштите, а највише до 30 дана. 
          Изузетно, услуге у прихватилишту - ''Сигурна кућа за  жене и децу жртве 
породичног насиља''  може трајати од једног дана до шест месеци, с тим што се 
боравак  може продужити и до једне године   на основу налаза и предлога 
стручне комисије  Центра за социјални рад. 
          За време боравка у прихватилишту - ''Сигурна кућа за  жене и децу жртве 
породичног насиља'' стручна комисија Центра за социјални рад врши месечну 
проверу степена угрожености.  

Потребу за смештајем у прихватилиште утврђује и смештај корисника 
врши, уз упут и решење, Центар за социјални рад. 
  

б) Прихватна станица 
 

Члан 20. 
 

 У прихватној станици врши се прихват и збрињавање лица која се нађу у 
скитњи и у другим случајевима када им је неопходно организовано 
збрињавање, док се не успостави контакт са надлежним центром за социјални 
рад, односно док се омогући повратак лица у место пребивалишта, или док се 
за њих не утврди одговарајући облик социјалне заштите. 

 
 

Члан 21. 
 

Пријем лица се врши у објектима прихватне станице. 
Боравак у прихватној станици може трајати најдуже до седам дана. 

 
 

Члан 22. 
 

Пријем лица у прихватну станицу врши дежурни стручни сарадник 
установе, који врши идентификацију и прибавља податке релевантне за 
предузимање даљих мера. 

О прихвату лица у прихватну станицу одлучује Центар за социјални рад 
решењем. 

 
                                                     Члан 23. 
 
Под условима из ове одлуке,смештај у прихватилиште и прихватну 

станицу могу да остваре и избеглице и интерно расељена лица ако имају 
боравиште на територији Града Ниша. 

 
Члан 24. 

 
         Прихватилиште иприхватна станица  се организују у: 
        -Дому за смештај деце и омладине „Душко Радовић“, 
        -Геронтолошком центру Ниш, 



        -Заводу за васпитање омладине Ниш, 
        -Прихватилишту-„Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља“ 
 

Међусобна права и обавезе у вези са прихватом лица у прихватилиште и 
прихватну станицу у Дому „Душко Радовић", Геронтолошком центру Ниш и 
Заводу за васпитање омладине Ниш регулисаће се уговором који закључује 
Град Ниш и установа у којој се ови облици заштите организују.  
 
 

4. СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА 
 
 
 
 
 

                                                           Члан 25. 
 

Социјално становање је врста услуге смештаја, која се организује на 
подручју Града Ниша, у објектима предвиђеним посебним актом. 

 
 
                                                    Члан 26. 
 
Носилац права коришћења објекта овог облика становања је Град Ниш,са 

свим правима и обавезама које из тога проистичу,укључујући и упис у катастар 
непокретности. 
 

 
Члан 27. 

 
Објектима намењеним за социјално становање у заштићеним условима 

управља Центар за социјални рад. 
Све одлуке које се односе на одржавање објекта у надлежности су Центра 

за социјални рад. 
 
 

Члан 28. 
 

Трошкови инвестиционог одржавања објеката за социјално становање у 
заштићеним условима финансирају се из буџета Града Ниша. 
 

 
Члан 29. 

 
Право на смештај у објектима социјалног становања имају социјално 

угрожене породице и појединци, који су корисници права на новчану социјалну 
помоћ, по основу неспособности за привређивање, по Закону о социјалној 
заштити, а који су стамбено угрожени. 

Стамбено угроженим сматра се појединац и породица под условом да он 
или члан његове породице нема стан или породичну стамбену зграду на 



територији Републике Србије у својини или сусвојини, да не користи друштвени 
или државни стан по основу закупа, да нема могућности да реши стамбено 
питање на други начин и да не испуњава услове за смештај у установу 
социјалне заштите или другу породицу. 

Изузетно, право на смештај у објектима из става 1. овог члана имају и 
социјално угрожене породице и појединци, који су у статусу избеглог лица или 
су интерно расељена лица са подручја Косова и Метохије, уколико не остварују 
приходе веће од износа које утврди надлежно тело које образује Управа 
надлежна за социјалну заштиту за избор ових категорија корисника. 

 
Члан 30. 

 
У објекте социјалног становања у заштићеним условима смештају се: 
-  стара лица (самци и парови), којима није потребна нега и помоћ другог 

лица, 
-  самохрани родитељи са децом, 
-  остале категорије посебно угрожених породица (породице са радно 

неспособним или смањено радно способним хранитељем или једним од 
чланова породице, услед инвалидности или тежег хроничног обољења),  

-  млађа пунолетна лица без оба родитеља, која су на редовном 
школовању. 

 
Самохраним родитељем у смислу ове одлуке сматра се један од 

родитеља који се сам стара о малолетној деци, или млађој пунолетној деци која 
су на редовном школовању, ако су родитељи разведени или је дошло до 
прекида ванбрачне заједнице родитеља,ако је други родитељ умро или 
проглашен за умрлог, и ако је други родитељ непознат. 

 
Члан 31. 

 
О праву на коришћење смештаја у објекту за социјално становање 

одлучује решењем Центар за социјални рад, на основу захтева, уз који се 
прилаже следећа документација:  

-  копије личних карата свих пунолетних чланова породице и пријаве 
пребивалишта за сву децу у породици, 

-  решење о признавању права на новчану социјалну помоћ, 
-  уверење о имовном стању из Пореске управе из места пребивалишта и 

рођења, за све пунолетне чланове породице, 
-  уверење о катастарским приходима у претходној години за све 

пунолетне чланове породице из места пребивалишта и места рођења. 
 
Избегла лица уместо документације из става 1.алинеје 1. прилажу: 
- копије избегличких легитимација за све чланове породице, 
- уверење о боравишту за све чланове породице, 
 
Интерно расељена лица уместо документације из става 1.алинеје 1. 

прилажу: 
- копије личних карата за све пунолетне чланове породице,  
- копије легитимације расељеног лица за све чланове породице, 
- уверење о боравишту за све чланове породице, 



 
 

Члан 32. 
 

Поред документације из члана 31. ове одлуке, у зависности од облика 
социјалне угрожености, прилаже се следећа документација: 

• Стара лица којима није потребна помоћ и нега другог лица: 
- извод из матичне књиге рођених. 

• Самохрани родитељи са децом: 
- извод из матичне књиге рођених за самохраног родитеља, 
- извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља, 
- изводи из матичне књиге рођених за малолетну децу, 
- одлука надлежног суда о вршењу родитељског права. 

• Остале категорије посебно угрожених породица: 
- решење Центра за социјални рад о признавању права на новчану 

социјалну помоћ, 
     • Млађа пунолетна лица без оба родитеља, која су на редовном 

школовању: 
- изводи из матичне књиге умрлих за оба родитеља, 
- уверење о редовном школовању. 

 
 
 
 

Члан 33. 
 

     Корисници ће са Центром за социјални рад о међусобним правима и 
обавезама закључити уговор. 

 
Члан 34. 

 
    Кориснику престаје право на коришћење објекта социјалног становања у 

заштићеним условима у случају: 
 
-  ако дође до промене у његовом породичном, радно правном и 

имовинско правном статусу, која је од утицаја на његово право на 
коришћење објекта социјалног становања у заштићеним условима, 

-  ако ненаменски користи простор и опрему, 
-  ако својим понашањем ремети утврђени кућни ред и тиме омета друге 

кориснике у несметаном коришћењу смештаја, 
-  смрћу корисника. 

 
Члан 35. 

 
   Објекат за социјално становање има домаћина који је радно способан, а 

њега  одређује, уз сагласност управе надлежне за послове социјалне заштите и 
његов рад контролише Центар за социјални рад. 
 

 
 



Члан 36. 
 

   Накнада за рад домаћина исплаћује се месечно, из средстава буџета 
Града Ниша у висини једног и по износа новчане социјалне помоћи  за 
породицу са четири члана, према решењу министарства надлежног за послове 
социјалне заштите о номиналном износу новчане социјалне помоћи, увећана за 
износ доприноса за пензијско и инвалидско осигурање. 

О међусобним правима и дужностима закључује се уговор између 
домаћина и Центра за социјални рад. 

 
 

Члан 37. 
 

  Сви корисници социјалног становања у заштићеним условима имају 
право на делимично ослобађање од плаћања комуналних услуга за утрошену 
воду и остале комуналне услуге у складу са критеријумима и мерилима 
предвиђеним овом одлуком. 

Сви корисници сами сносе трошкове за утрошену електричну енергију у 
стамбеним јединицама у којима су смештени. 

Трошкове за заједнички утрошену електричну енергију и телефон сносе 
сви корисници заједно. 

Средства потребна за набавку енергената за грејање објеката исплаћују се 
из буџета Града Ниша. 

 
 

Члан 38. 
 

Домаћин социјалног становања сам сноси  трошкове за комуналне услуге, 
утрошену воду као и трошкове за утрошену електричну енергију. 
 
 
 

5. ПРИВРЕМЕНО СТАНОВАЊЕ 
 
 

Члан 39.  
 

Привремено становање је врста услуге смештаја, којом су обухваћена 
деца и омладина без родитељског старања,којој је по основу закона престао 
смештај у установама социјалне заштите, односно хранитељској породици, са 
пребивалиштем на територији Града Ниша.  
        Уколико са територије Града Ниша нема деце и омладине из става 1 овог 
члана, право на привремено становање могу остварити и деца и омладина из 
других општина у Нишавском округу. 
 

Члан 40. 
 

Привремено становање може остварити лице из претходног члана под 
условом: 



• да је оперативним планом отпуста утврђено да је привремено решавање 
питања даљег збрињавања на овај начин најцелисходније односно да нема 
могућности повратка у сопствену породицу и да на други начин не могу решити 
проблем збрињавања; 

• да  се налазе на редовном школовању; 
• да су предузете мере за професионално оспособљавање. 
Привремено становање остварује се у трајању до 1 године. 

 
 
 
 

Члан 41. 
 

Носилац права коришћења објекта овог облика становања је Центар за 
социјални рад . 

 
 
 

Члан 42. 
 

Трошкови становања (режијски трошкови) и инвестиционог одржавања 
стана, финансирају се из буџета Града Ниша. 

 
 

Члан 43. 
 

О наменском коришћењу објекта старају се управа надлежна за социјалну 
заштиту и Центар за социјални рад .  

 
Члан 44. 

 
Стручни тим Центра за социјални рад  сачињава листу приоритета за 

смештај у објекат на основу које доноси одлуку о лицима која остварују право 
на привремено становање. 

Центар за социјални рад  решењем одређује лице које остварује право на 
привремено становање и период коришћења права. 
 

Члан 45. 
 

Центар за социјални рад  обавештава управу надлежну за социјалну 
заштиту, уколико са територије Града Ниша нема лица која остварују право на 
привремено становање из члана 39. став 1 ове одлуке. 

 
Члан 46. 

 
Управа надлежна за социјалну заштиту, у случају из члана 45. ове одлуке, 

може да понуди смештај деце и омладине без родитељског старања из других 
општина у Округу. 

Уговором закљученим између Града Ниша и општина из Нишавског округа 
регулишу се међусобна права и обавезе. 



 
 
 
 
 

Члан 47. 
 

Право на привремено становање може лицу које остварује право престати 
и пре истека утврћеног периода, уколико:  

•  на други начин реши питање становања, 
• не придржава се кућног реда, 
• не користи наменски стан, 
• оштећује га и не одржава у уредном стању и 
• када промени место пребивалишта.  

 
                                                                                                                                                             
 
                                                             III 
 
                                       МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА 
 
 
                                                          
                                                          Члан 48. 
 
         Право на материјалну подршку остварује се ради обезбеђења 
егзистенцијалног минимума и подршке социјалној укључености појединца и 
породице. 
        Материјална подршка остварује се као право и то: 
 
1.Право на опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или 
другу породицу, 
2.Право на једнократну помоћ 
3.Право на бесплатан оброк 
4.Право на ослобађање од плаћања комуналних услуга 
5.Право на накнаду трошкова сахране 
6.Право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу 
7.Право на интервентну једнократну новчану помоћ. 

 
 
 

1.ПРАВО НА ОПРЕМУ КОРИСНИКА ЗА СМЕШТАЈ У УСТАНОВУ СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ ИЛИ ДРУГУ ПОРОДИЦУ 

 
Члан 49. 

 
Право на опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или 

другу породицу, има лице које се упућује у установу социјалне заштите или 
другу породицу, а ту опрему не може само да обезбеди, нити му је могу 



обезбедити сродници који су према Закону о породици дужни да учествују у 
његовом издржавању. 

Опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу 
породицу обухвата набавку одеће и обуће, накнаду трошкова за превоз 
корисника до установе, односно породице, у коју се смешта. 

 
 

Члан 50. 
 
 

О праву на опрему за смештај корисника у установу социјалне заштите или 
другу породицу, као и о врсти,садржини и вредности опреме ,одлучује решењем 
Центар за социјални рад. 

 
 
 
 
 

2. ПРАВО НА ЈЕДНОКРАТНУ ПОМОЋ 
 
 
 
 

Члан 51. 
 
 

           Право на једнократну помоћ имају појединац и породица који се нађу  у 
стању социјалне потребе, коју не могу самостално превазићи, нарочито у 
случајевима задовољавања основних животних потреба. 
            Задовољавањем основних животних потреба сматра се нарочито 
набавка: неопходних ствари за домаћинство, намирница, огрева, уџбеника и 
школског прибора за децу, зимнице и неопходне гардеробе, као и 
задовољавање других потреба изазваних специфичним стањем или ситуацијом 
(болест, тешка инвалидност, и др.).  
 

 
 

Члан 52. 
 

 Једнократна помоћ пружа се у новчаном износу, обезбеђивању потребних 
ствари или у виду новчане накнаде за добровољно радно ангажовање радно 
способних појединаца. 

 Појединац или породица може право на једнократну помоћ користити и 
више пута у календарској години, с тим да укупна средства остварена на основу 
овог права не прелазе двоструки износ просечне нето зараде по запосленом у 
Граду Нишу у претходном месецу, осим новчане накнаде за добровољно радно 
ангажовање. 

 Претходним месецом сматра се месец за који је у моменту подношења 
захтева познат податак о исплаћеној просечној нето заради у Граду Нишу. 

 



                                                            Члан 53. 
 

У циљу организације и координирања добровољног рада, управа 
надлежна за социјалну заштиту упућује радно способне појединце, који су у 
стању социјалне потребе, на добровољни рад у јавно предузеће или установу, 
односно другог  директног или индиректног  корисника буџетских средстава. 
             
                                                             Члан 54. 
 

Уколико лице које је радно способно, односно члан његовог домаћинства, 
одбију понуђени посао из неоправданих разлога, губе право на једнократну 
новчану помоћ из члана 51. ове одлуке. 

 
                                                         
                                                            
                                                              Члан 55. 
 

У поступку решавања о праву на једнократну помоћ, Центар за социјални 
рад је дужан да цени да ли се пружањем и других облика социјалне заштите 
може ефикасније постићи задовољавање потреба корисника. 
 
 
 
      
                                                             Члан 56. 
 

Једнократна помоћ у обезбеђивању потребних ствари даје се у животним 
намирницама, средствима за хигијену и одевним предметима појединцу или 
породици који су остварили право на новчану социјалну помоћ, у количинама 
сразмерно броју чланова домаћинства, а на основу решења Центра за 
социјални рад. 
 
 
 
 
 
                                   3. ПРАВО НА БЕСПЛАТАН ОБРОК  
 
 
                                                            Члан 57. 
 

Право на бесплатан оброк имају појединац или породица, који нису у 
могућности да самостално задовоље основне животне потребе и који имају 
приходе до висине номиналнoг износа новчане социјалне помоћи . 

Право на бесплатан оброк могу да остваре и избеглице и интерно 
расељена лица са територије Косова и Метохије под условом да имају приходе 
до номиналнoг износа новчане социјалне помоћи и да имају боравиште на 
територији Града Ниша најмање годину дана пре подношења захтева. 

 Право на бесплатан оброк може се изузетно признати и лицима чији су 
укупни месечни приходи до 20% изнад номиналнoг износа новчане социјалне 



помоћи за остваривање права на новчану социјалну помоћ, а по процени 
стручног тима Центра за социјални рад и уз сагласност управе надлежне за 
социјалну заштиту, која живе у изузетно тешким социјалним условима 
(самохрани родитељи, вишечлане породице, стари, болесни и инвалиди, 
оболели пензионери са најнижим пензијама, лица погођена елементарном 
непогодом и др.). 
 
                                                            Члан 58. 
 

Бесплатан оброк састоји се од једног топлог оброка дневно или од пакета 
прехрамбених  намирница за припрему оброка 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. 

На предлог управе надлежне за социјалну заштиту Градско веће одлучује 
о облику бесплатног оброка. 
         Управа надлежна за социјалну заштиту посебним актом уређује садржину 
и начин испоруке бесплатног оброка, на који сагласност даје Градско веће. 
 
 

 
 

Члан 59. 
 
 

Захтев за остваривање права на коришћење бесплатног оброка подноси 
се Центру за социјални рад . 

Поступак за остваривање права покреће се на захтев појединца ако живи 
сам, носиоца заједничког домаћинства, законског заступника односно стараоца 
и по службеној дужности. 
 

 
 

Члан 60. 
 
 

Уз захтев за бесплатан оброк прилаже се документација потребна за 
остваривање права на новчану социјалну помоћ прописана Законом о 
социјалној заштити: 

-  копије личних карата свих пунолетних чланова породице и пријаве 
пребивалишта за сву децу у породици; 

-  потврде о приходима у три месеца која претходе месецу подношења 
захтева, за сваког члана заједничког домаћинства који остварује приход; 

-  потврде из евиденције завода за тржиште рада за незапослене чланове 
заједничког домаћинства; 

-  уверење Службе за катастар непокретности о катастарским приходима у 
претходној години за сваког члана заједничког домаћинства; 

-  уверења о имовном стању из Пореске управе из места становања и 
места рођења за све пунолетне чланове домаћинства. 



Документацију из претходног става, уз захтев не подносе лица корисници 
права на новчану социјалну помоћ. 

Избеглице и интерно расељена лица са територије Косова и Метохије, уз 
захтев за бесплатан оброк, уз сву потребну документацију из става 1 овог 
члана, прилажу и копије избегличких легитимација свих пунолетних чланова 
породице за избеглице, односно копије легитимација интерно расељених лица 
и уверења Полицијске управе о боравишту на територији Града Ниша . 

 
 
 
 
 
 
 
 

Члан 61. 
 
 

Право на бесплатан оброк признаје се наредног месеца од дана 
подношења захтева. 

Право на бесплатан оброк остварује се за период од шест месеци, након 
чега је корисник дужан да обнови захтев. 

О свакој промени битној за коришћење права корисник је дужан да 
обавести Центар за социјални рад, у року од пет дана. 

 
 

Члан 62. 
         Избор правног лица или организације која ће обезбедити бесплатан оброк, 
спровешће се у складу са Законом о јавним набавкама. 
        Град Ниш    Град Ниш и изабрано правно лице или организација закључиће 
посебан уговор  о регулисању међусобних права и обавеза. 
  

Члан 63. 
 
 

Центар за социјални рад сачињава спискове корисника, који су остварили 
право на бесплатан оброк, и доставља их правном лицу које врши испоруку 
бесплатног оброка најкасније до 25-ог у месецу за наредни месец. 

 
Члан 64. 

 
На основу спискова из члана 63. 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.  

 
. 

 
 



4. ПРАВО НА ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 
 
 

Члан 65. 
 

Право на ослобађање од плаћања накнаде за испоручену топлотну 
енергију,утрошену воду и изношење смећа припада породици односно 
појединцу ако живи сам у домаћинству а користи најмање две врсте комуналних 
услуга.  

 
 
 
 

Члан 66. 
 

Право на ослобађање од плаћања комуналних услуга остварује обвезник 
плаћања, власник, закупац или корисник стана у стамбеној згради или приватној 
кући.  
 
 
 
а) Право на потпуно ослобођење 
 
 

Члан 67. 
 

Право на потпуно ослобађање од плаћања комуналних услуга има 
појединац који је неспособан за привређивање односно породица у којој је 
претежан број чланова неспособан за привређивање а  који остварују право на 
новчану социјалну помоћ . 

 
Захтев за остваривање права подноси обвезник плаћања комуналних 

услуга у месној канцеларији на чијем подручју живи. 
Захтев за ослобађање од плаћања комуналних услуга садржи: име и 

презиме подносиоца захтева, јединствени матични број грађана, адресу 
становања, број водомера, матични број и шифру објекта, основ коришћења 
стана и основ коришћења права. 

Подносилац захтева из става 1.  овог  члана уз захтев прилаже фотокопије 
рачуна за пружене комуналне услуге. 
 
 
б) Право на делимично ослобођење 

 
 

Члан 68. 
 

Право на делимично ослобађање од плаћања комуналних услуга у висини 
од 30% од приложених рачуна за комуналне услуге, признаје се појединцу, 
односно породици ако остварује приходе до висине двоструког номиналнoг 
износа новчане социјалне помоћи према последњем објављеном податку 



Министарства рада и социјалне политике о износу новчане социјалне помоћи  
за месец у коме се подноси захтев 
 
        Уз захтев за делимично ослобађање од комуналних трошкова прилажу се: 
фотокопије рачуна за пружене услуге и документација потребна за издавање 
социјалне карте. 

 
Члан 69. 

 
Захтев странке за потпуно или делимично ослобађање од плаћања 

комуналних услугаса комплетном документацијом, запослени у месној 
канцеларији доставља Центру за социјални рад, који утврђује право корисника 
и доноси одговарајуће решење. 

 
 

Право на потпуно или делимично ослобађање од плаћања комуналних 
услуга признаје се у трајању од 6 месеци од дана поднетог захтева. 

 
 

По спроведеном поступку Центар за социјални рад сачињава спискове 
корисника који имају право на потпуно и делимично ослобађање са основом по 
коме се ослобађају и доставља их до десетог у месецу за претходни месец, 
надлежној служби за наплату ових услуга. 
 

 
 

5.ПРАВО НА  НАКНАДУ ТРОШКОВА САХРАНЕ 
 
 

Члан 70. 
 

Бесплатно се сахрањују: лица без прихода смештена у установу социјалне 
заштите или другу породицу за чији смештај трошкове сноси надлежно 
министарство, лица без пребивалишта која се у тренутку смрти нађу на 
подручју Града Ниша, корисници права на новчану социјалну помоћ у складу са 
Законом о социјалној заштити , као и друга лица без прихода у домаћинству, а 
која немају сроднике или имају сроднике за које Центар за социјални рад утврди 
да нису у могућности да сносе трошкове сахране. 

 
Члан 71. 

 
Уколико су појединци, који нису сродници обавезни на издржавање 

сносили трошкове сахране лица из члана 70. ове одлуке имају право на накнаду 
трошкова сахране у висини трошкова учињених за набавку најнеопходније 
погребне опреме. 

Накнада трошкова сахране утврђује се у висини стварних трошкова 
учињених за набавку најнеопходније погребне опреме (сандук, покров, крст, 
пирамида), превоз посмртних остатака и извршену сахрану. 



Право на бесплатно сахрањивање или накнаду трошкова утврђује Центар 
за социјални рад, решењем обавештава Управу за грађанска стања и опште 
послове која издаје налог ЈКП "Горица" да изврши сахрану.  

 
 

Члан 72. 
 

Уколико се иза смрти лица сахрањеног из средстава буџета Града покрене 
оставински поступак, Центар за социјални рад ће узети учешће у поступку, 
односно пријавити потраживање у оставинској маси у висини учињених 
трошкова сахране. 

Уколико је оставински поступак окончан без сазнања Центра за социјални 
рад, овај ће против наследника, односно легатара покренути судски поступак 
ради накнаде трошкова сахране. 

 
 
 
6. ПРАВО НА НАКНАДУ ТРОШКОВА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ 

 
 
 

Члан 73. 
 

Накнада трошкова за поступак вантелесне оплодње је врста материјалне 
подршке којом су обухваћени супружници и ванбрачни партнери  који због 
стерилитета или привремене неплодности немају деце,као и супружници и 
ванбрачни партнери који имају децу а код којих је накнадно наступила 
неплодност , а у поступку су вантелесне оплодње. 

Накнада трошкова за поступак вантелесне оплодње који се обавља на 
клиникама ван Ниша  врши се до висине  износа трошкова  који се плаћају за 
поступак вантелесне оплодње на Гинеколошко-акушерској клиници Клиничког 
центра у  Нишу. 

Право на накнаду трошкова за поступак вантелесне оплодње могу да 
остваре супружници и ванбрачни партнери који имају пребивалиште, односно 
боравиште  (избеглице и интерно расељена лица са територије Косова и 
Метохије) на територији Града Ниша најмање годину дана пре подношења 
захтева.  

Лица из претходног става млађа од 40 година, могу остварити право на 
накнаду трошкова за вантелесну оплодњу под условом да су већ два пута били 
у поступку вантелесне оплодње који је финансирао Републички завод за 
здравствено осигурање Београд- Филијала за Нишавски округ. 
  

Члан 74. 
 

Супружници и ванбрачни партнери из члана 73. ове одлуке, чији приходи у 
претходна три месеца у односу на месец подношења захтева за накнаду 
трошкова за вантелесну оплодњу, не прелазе четири просечне нето зараде у 
Граду Нишу у претходном месецу, има право на накнаду трошкова у висини од 
100% трошкова. 

 



Супружници и ванбрачни партнери из члана 73. ове одлуке, чији приходи у 
претходна три месеца у односу на месец подношења захтева за накнаду 
трошкова за вантелесну оплодњу, прелазе четири просечне нето зараде у 
Граду Нишу у претходном месецу, има право на накнаду трошкова у висини од 
50% трошкова. 

 
 
 
 

Члан 75. 
 

Захтев за накнаду трошкова за вантелесну оплодњу подноси се управи 
Града Ниша надлежној за социјалну заштиту. 

Право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу може се остварити 
једном у току календарске године. 

Захтев за остваривање права на накнаду трошкова за поступак 
вантелесне оплодње може се поднети најраније 30 дана од назначеног термина 
за обављање поступка вантелесне оплодње.  

 
Члан 76. 

 
 Уз захтев за остваривање права на накнаду трошкова за поступак 

вантелесне оплодње подносилац захтева прилаже: 
- фотокопије личних карата  за супружнике односно ванбрачне партнере , 

фотокопија избегличке легитимације за избеглице, легитимација 
интерно расељеног лица и уверење Полицијске управе о боравишту  на 
територији Града Ниша за интерно расељена лица, 

- потврду о висини  остварених прихода  у претходна три месеца  у 
односу на месец у коме се подноси захтев за супружнике односно 
ванбрачне партнере. 

- уверење Националне службе за запошљавање за незапослена лица, 
- потврда изабране здравствене установе да су у поступку вантелесне 

оплодње са назначеним термином  обављања  поступка, 
- профактура (предрачун) изабране здравствене установе о висини 

трошкова за обављање поступка  вантелесне оплодње, 
- лица млађа од 40 година достављају потврду Републичког завода за 

здравствено осигурање Београд- Филијала за Нишавски округ да су два 
пута била у поступку 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 77. 
 

О праву на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу одлучује управа 
надлежна за социјалну заштиту. 
                                                             Члан 78. 

 
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, управа надлежна за финансије рефундираће средства на 
текући рачун подносиоца захтева. 
 
 

7. ПРАВО НА ИНТЕРВЕНТНУ ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ  ПОМОЋ  
 

                                                           Члан 79. 
 

Право на интервентну једнократну новчану помоћ обезбеђује се појединцу 
и породици који се налазе у стању тренутне и изузетно тешке ситуације и 
стамбене угрожености,коју не могу самостално да превазиђу,изазване 
пожаром,поплавом или другом непогодом у којој је потпуно уништен или знатно 
оштећен стамбени објекат који користе,смрћу или тешком инвалидношћу члана 
породице и другим ситуацијама према процени Центра за социјални рад.  

 
 
Право на интервентну једнократну новчану помоћ  из предходног става 

имају:                        
 

1. Појединац односно породица којој је у пожару, поплави, земљотресу, 
или у другим непогодама потпуно или знатно оштећен стан који користи 
по основу власништва или по основу закупа - у износу од две до пет 
просечних нето зарада исплаћену у Граду Нишу у претходном месецу. 

2.  Породица у којој је несрећним случајем наступила смрт једног или више 
чланова породице, а чији приход у претходна три месеца у односу на 
месец подношења захтева не прелази четири просечне нето зараде 
исплаћене у Граду Нишу у претходном месецу - у износу од једне до три 
просечне нето зараде исплаћене у Граду Нишу у претходном месецу. 

3. Појединац односно породица у којој је члан породице оболео од тешке 
болести, а чији приход у претходна три месеца у односу на месец 
подношења захтева не прелази четири просечне нето зараде у Граду 
Нишу у претходном месецу - у износу од једне до пет просечних нето 
зарада исплаћених у Граду Нишу у претходном месецу, под условом да 
оболели члан породице није стекао својство осигураног лица, односно 
да трошкови његовог лечења не падају на терет средстава обавезног 
осигурања или да породица нема средстава за појачану негу. 



4.   Деца без родитељског старања која су на евиденцији Центра за 
социјални рад, за набавку школског прибора и уџбеника, трошкове 
екскурзије и рекреативне наставе - у износу од 50% просечне нето 
зараде исплаћене у Граду Нишу у претходном месецу. 

 
Тешком болешћу сматрају се малигна оболења, шећерна болест, 

хемофилија, душевна болест и поремећаји, прогресивна нервно-мишићна 
оболења, церебрална парализа, мултипле склероза, реуматска грозница, 
коронарне и цереброваскуларне болести, системске аутоимуне болести, 
хроничне бубрежне инсуфицијенције и цистичне фиброзе. 

Под приходима појединца и породице подразумевају се приходи 
остварени у претходна три месеца по свим основама изузев прихода по основу 
дечијег додатка, додатка за негу и помоћ другог лица, накнаде за телесно 
оштећење, примања по основу награда и отпремнина за одлазак у пензију и 
примања по основу ученичког и студентског стандарда. 

Висину износа интервентне једнократне новчане помоћи  за случајеве из 
става 2 тачке 1, 2 и 3 утврђује Центар за социјални рад, на основу процене 
стручног тима.“ 

 
 

Члан 80. 
 
 

Појединци и породице могу у току календарске године више пута 
остварити право на интервентну једнократну новчану помоћ из претходног 
члана, став 2, тачка 1, 2, 3, с тим да укупна средства по том основу за ту 
календарску годину не прелазе петоструки износ просечне нето зараде 
исплаћене у Граду Нишу у претходном месецу. 

За лица која се налазе у тешком стању социјалне потребе, изузетно се 
може одобрити интервентна једнократна новчана  помоћ по процени стручног 
тима Центра за социјални рад . 

Висина одобрене интервентне једнократне новчане помоћи из става 2. 
овог члана не може прећи висину 10 просечних нето зарада исплаћених у Граду 
Нишу у претходном месецу.“ 
 

 
IV СОЦИЈАЛНА КАРТА 

 
 

Члан 81. 
 

За утврђивање социјалног статуса грађана може се користити социјална 
карта.  

Социјална карта је документован начин мерења социјално-економског 
стања појединца и  породице којим се евидентирају сви подаци о приходима и 
укупном социјалном статусу појединца или породице. 

Подаци из социјалне карте могу бити основ за коришћење права у 
социјалној заштити из надлежности града, под условима из ове одлуке. 
 
 



Члан 82 . 
 

Социјална карта може да се сачини на лични захтев сваког појединца који 
има пребивалиште, односно боравиште на територији Града Ниша. 

Захтеви са доказима неопходним за сачињавање социјалне карте подносе 
се у месним канцеларијама. 

Уз захтев корисник прилаже следећу документацију: 
•  фотокопије личних карата одраслих чланова заједничког домаћинства, а 

за децу пријаве пребивалишта, 
•  за расељена лица: легитимација интерно расељених лица, фотокопија 

личне карте и уверење о боравишту, 
•  потврду о приходима у три месеца која претходе месецу подношења 

захтева за сваког члана заједничког домаћинства који остварује 
приходе,  

•  уверење из Националне службе за запошљавање за незапослене 
чланове заједничког домаћинства, 

•  уверење Службе за катастар непокретности о катастарским приходима у 
претходној години за све пунолетне чланове заједничког домаћинства, 
из места становања и места рођења, 

•  доказе о чињеницама у вези непокретности, као и стамбеног простора 
(извод из земљишних књига-власнички лист, уговор о куповини 
непокретности, решење о порезу, уверење Републичког геодетског 
завода, уговор о коришћењу стана), 

•  уверење о имовном стању из Пореске управе из места становања и 
места рођења за све пунолетне чланове домаћинства. 

 
 

Члан 83. 
 

Све податке са документацијом запослени у месној канцеларији доставља 
Центру за социјални рад, који утврђује социјални статус породице и формира 
базу података социјалних карата. 

 
 

Члан 84. 
 

Измену података садржаних у социјалној карти, грађанин је обавезан да 
пријави у року од 15 дана од дана настанка измене. 

Документација која се прилаже при сачињавању социјалне карте обнавља 
се на шест месеци од дана подношења захтева.  
 
 

V ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 
 
 

Члан 85. 
 

Поступак за остваривање права из ове одлуке покреће се на захтев 
странке, односно њеног законског заступника или стараоца и по службеној 
дужности. 



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. 

Поступак за остваривање и заштиту права из ове одлуке води се по 
одредбама Закона о општем управном поступку и Закона о социјалној заштити. 
                                                               

 
Члан 86. 

 
О захтевима за остваривање права из ове одлуке одлучује Центар за 

социјални рад, осим о праву на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу о 
коме одлучује надлежна управа за социјалну заштиту, и права на дневни 
боравак о коме одлучује установа у којој се пружа услуга дневног боравка. 

По жалбама на решења Центра за социјални рад одлучује надлежна 
управа за социјалну заштиту. 

По жалбама на решења управе надлежне за социјалну заштиту одлучује 
Градско веће Града Ниша. 

Жалбе се предају првостепеном органу. 
 
 

Члан 87. 
 

Управа надлежна за социјалну заштиту врши ревизију  решења, Центра за 
социјални рад, о признавању права из ове одлуке,на начин и по поступку 
прописаним Законом. 

 
Члан 88. 

 
Исплату новчаних средстава по основу остварених права утврђених овом 

одлуком врши Центар за социјални рад, осим накнаде трошкова за вантелесну 
оплодњу. 
 
 
                                  VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
                                                              
                                                            Члан 89. 
 
                Поступци по захтевима за остваривање права који су започети а нису 
окончани до ступања на снагу ове одлуке,окончаће се по одредбама ове 
одлуке. 
                                                                    
                                                             Члан 90. 
 
  Предшколска установа „Пчелица“ Ниш наставиће набавку, паковање и 
испоруку једномесечног пакета прехрамбених намирница, до истека рока из 
заљученог уговора о пружању ових услуга. 

Обавезује се Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену 
заштиту  да благовремено покрене поступак јавне набавке у складу са чланом 



62 ове Одлуке, како би се изабрало правно лице или организација које ће 
наставити да пружа услуге након истека  рока  из уговора из става 1 овог члана. 

Уколико се поступак јавне набавке не спроведе до истека рока из  
закљученог уговора из става 1 овог члана, набавку, паковање и испоруку 
једномесечног пакета прехрамбених намирница, може да настави да врши 
Предшколска установа „Пчелица“ Ниш , о чему се закључује посебан уговор. 

 
                                                             Члан 91. 
 
           Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о правима из 
области социјалне заштите на територији Града Ниша(„Сл.лист Града Ниша“ 
бр.69/2011) -пречишћен текст. 
 
                                              
                                                            
                                                              Члан 92. 
 
            Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у" 
Службеном листу Града Ниша." 
 
                                                                  
Број:__________                          
Датум:___________ 
 
                                        
 
                                        СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
                                                                                    Председник  
 
                                                                             Проф.др.Миле Илић 
                                                                            
                                                                                               
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                            Образложење 
 
 
 
           Правни основ за доношење Одлуке о правима из области социјалне 
заштите на територији Града Ниша садржан је у одредбама члана 9. члана 
111. и члана 209. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник РС", 
број 24/2011). 
 Доношењем Закона о социјалној заштити ("Службени гласник РС", 
број 24/2011), наметнула се потреба за доношењем нове   Одлуке о 
правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша која ће 
бити усклађена за Законом  како  у погледу увођења нових законодавних 
решења и института,тако и у терминолошком смислу. 
 Одредбама члана 9. став 1. Закона утврђено је да јединица локалне 
самоуправе обезбеђује обављање делатности у области социјалне заштите 
из оквира својих права и дужности утврђених Уставом и законом 
оснивањем установа или поверавањем вршења тих делатности другим 
правним и физичким лицима.  
           Чланом 111. Закона утврђено је да јединица локалне самоуправе 
може предвидети и друге врсте материјалне помоћи грађанима на својој 
територији. 
            Чланом 209.Закона одређене су услуге социјалне заштите и 
материјална подршка појединцу и породици које се финансирају из буџета 
јединице локалне самоуправе. 

   У складу са наведеним, Одлуком о правима из области  социјалне 
заштите на територији Града Ниша, утврђује се право на услуге из 
социјалне заштите и материјалну подршку социјално угроженим 
категоријама становништва, а у циљу превазилажења изузетно тешких 
егзистенцијалних проблема у којима се нађу појединац или породица. 

 Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији 
града Ниша не планира се ангажовање већих финансијских средстава од 
већ планираних за реализацију права из области социјалне заштите 
Одлуком о буџету града Ниша за 2012 годину.   

 
 
                                                                         НАЧЕЛНИК 
                                                                        По овлашћењу 
 
                                                                      Мирјана Поповић 

   


