
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 48. Одлуке о буџету Града Ниша за 2018. годину („Службени лист Града
Ниша“, број 130/2017) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист
Града Ниша, број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016),

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 13.02.2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ПРИХВАТАЊУ УЧЕШЋА И СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА
„НАРОДНА КУХИЊА VI ФАЗА “

I Град Ниш прихвата учешће и суфинансирање пројекта „Народна кухињаVI фаза“.

II Носилац пројекта је Црвени крст Србије- Црвени крст Ниш, а партнери на пројекту су Град
Ниш и Центар за социјални рад „Свети Сава“ Ниш.

Време реализације пројекта је 12 месеци.

III Циљ пројекта је побољшање положаја особа у стању социјалне потребе на територији
Града Ниша пружањем помоћи у виду бесплатног оброка.

IV Укупна вредност пројекта је 42.672.000,00 РСД, Град Ниш суфинансира пројекат у износу
до 29.870.400,00 РСД,  односно до 70% вредности, а Црвени крст Србије - Црвени крст Ниш у износу
од 12.801.600,00 РСД, односно 30% укупне вредности пројекта.

V Средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2018. годину у
Разделу 4, Глава 4.1, Програм 11, Пројекат 0901-П122, функција 070, број позиције 196, економска
класификација 472 за 2018. годину обезбеђена су средства у износу 22.400.000,00 РСД.

VI Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да са носиоцем пројекта и другим партнером на
пројекту, потпише Уговор којим ће се ближе регулисати права и обавезе учесника у реализацији
пројекта. Текст уговора чини саставни део овог решења.

VII Налаже се Градској управи Града Ниша – Секретаријату за дечију и социјалну заштиту и
Секретаријату за финансије да реализују ово решење.

О  б  р  а  з  л  о  ж е  њ  е

Црвени крст Србије - Црвени крст Ниш доставио је Градској управи Града Ниша –
Секретаријату за дечију и социјалну заштиту предлог пројекта „Народна кухиња VI фаза“.

Циљ пројекта је побољшање положаја особа у стању социјалне потребе на територији Града
Ниша пружањем помоћи у виду бесплатног оброка.

Услуга народне кухиње је услуга локалног карактера јер је Законом о социјалној заштити
(„Службени гласник РС“, бр. 24/2011) пренета  у надлежност локалним самоуправама. Њено
финансирање и континуитет у раду директно је везано за буџетско планирање сваке локалне
самоуправе.



Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист
града Ниша“, бр. 101/2012, 96/2013 и 44/2014), Град Ниш је услугу народне кухиње уврстио у систем
социјалне заштите на локалном нивоу, те предвидео да се ову услугу  организује Црвени крст Србије-
Црвени крст Ниш.

Корисници услуге су сва лица корисници новчане социјалне помоћи са утврђеним губитком
радне способности према прописима о раду и о пензијском и инвалидском осигурању, избеглице и
интерно расељена лица  са пребивалиштем или боравиштем од најмање годину дана на територији
Града Ниша, која испуњавају наведене услове.

Сврха овог пројекта је задовољење минимума егзистенцијалних потреба угроженог, радно
неспособног становништва града Ниша кроз обезбеђење исхране најугроженијој групи пружањем
једног куваног оброка дневно радним данима за 1000 корисника.

Средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2018. годину у
Разделу 4, Глава 4.1, Програм 11, Пројекат 0901-П122, функција 070, број позиције 196, економска
класификација 472 у износу од 22.400.000,00 РСД.

Из свега напред изложеног, а ценећи посебно неопходност постојања овог вида социјалне
заштите на територији Града Ниша кроз задовољавање минимума егзистенционалних потреба
угроженог радно неспособног становништва, донета је одлука као у диспозитиву.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Број 167-20/2018-03
У Нишу, 13.02.2018. године

ПРЕДСЕДНИК

Дарко Булатовић


