
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 88/2008 и 143/2016), 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) и 
члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала 
(„Службени лист ГрадаНиша“, број 125/2008), 

 
 

 Градско веће Града Ниша, на седници од  21.02.2019. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
I    Утврђује се Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о правима из 

области социјалне заштите на територији Града Ниша.  
 

II   Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о правима из области 
социјалне заштите 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 Мирјана Поповић, секретар Секретаријата за дечију и 
социјалну заштиту - Градске управе Града Ниша. 

 
 

Број: 169-2/2019-03 
У Нишу,  21.02.2019. године 

 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Проф. др Милош Банђур 
 



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 88/08,143/16), 

Скупштина Града Ниша, на седници од______.године, донела је 
 
 
ОДЛУКУ 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 („Сл. лист Града Ниша“, бр. 101/2012, 96/2013, 
44/2014,118/2018) у члану 3.после тачке 7. додајe се тачкa 8. и гласи:  
 „8.Предах смештај.“.  
 

Члан 2. 
 
       После  члана 47. б. додаје се нови члан 47. в и гласи: 
 
 

Члан 47в 
 

Сврха услуге предаха је краткорочни и повремени смештај детета 
са сметњама у развоју, који се обезбеђује као дневни, викенд или 
вишедневни смештај, чиме се пружа подршка како детету тако и 
породици детета у одржавању и подизању квалитета њиховог живота с 
циљем останка детета у породици. Предах смештајем обезбеђује се 
краткорочна и повремена нега деци и младима са сметњама у развоју, 
унапређују се и развијају вештине самосталног живота, стварају 
могућности за укључивање у заједницу, као и за развијање, очување и 
унапређење снага породице.  

Услуга предах смештаја пружа се најдуже 45 дана у току календарске 
године, с тим што може трајати најдуже 20 дана у континуитету, деци и 
младима са сметњама у развоју узраста од пет до 26 година живота, и то: 
1) са интелектуалним тешкоћама и аутизмом; 2) са вишеструким 
сметњама у развоју; 3) са сензорним инвалидитетом; 4) са физичким 
инвалидитетом. 

Услуга предах смештаја доступна је деци са сметњама у развоју и 
њиховим породицама тј. старатељима који имају пребивалиште на 
територији града Ниша.  



Услугу предах смештај пружаће Центар за дневни боравак 
деце,омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју "Мара"Ниш. 

 
Члан 3. 

 
 У члану 67. у ставу 1. иза  речи „ а који остварују право на новчану 

социјалну помоћ“ додају се речи  „ ,као и породице бораца учесника 
оружаних сукоба деведесетих година на територији Града Ниша без 
прихода“. 

У члану 67. мења се став 4. и гласи: „Подносиоци захтева из става 1. 
и става 2. овог члана уз захтев прилажу фотокопије рачуна за пружене 
комуналне услуге.“ 

Члан 4. 
 

У члану 68. иза става 1. додаје се став 2. и гласи: 
„Право на делимично ослобађање од плаћања комуналних услуга 

остварују породице бораца учесника оружаних сукоба деведесетих година 
на територији Града Ниша 

- са примањима до 26.000,00 динара у износу од 45% 
- са примањима од 26.000,00 до 37.000,00 динара у износу од 30% 
- са примањима од 37.000,00  до 71.000,00 динара у износу од 5% 
 

 
Члан 5. 

 
Члан 73. став 4 мења се и гласи: 

„Лица из претходног става могу остварити право на накнаду трошкова за 
вантелесну оплодњу под условом да су имала:  три стимуланса поступка 
биомедицински потпомогнутог оплођења и три криоембриотрансфера код 
жене до навршених 42. године живота која у постојећој заједници (брачној 
или ванбрачној) нема деце  а који је финансирао Републички завод за 
здравствено осигурање Београд - Филијала за Нишавски округ и  два 
стимуланса поступка биомедицински потпомогнутог оплођења и један 
криоембриотрансфер код жене до навршених 42. године живота која у 
постојећој заједници (брачној или ванбрачној) има једно дете добијено у 
поступку биомедицински потпомогнутог оплођења а  који је финансирао 
Републички завод за здравствено осигурање Београд - Филијала за 
Нишавски округ.“ 

 
 
 
 
 



Члан 6.  
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Града Ниша“. 
 
Број___________ 
У Нишу________ 
 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

      Председник 
                             Мр Раде Рајковић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Образложење 
 

  Нова услуга предах смештај уводи се у складу са Законом о 
социјалној заштити („Службени Гласник РС“бр.24/2011) и  Правилником о 
ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите 
(„Службени Гласник РС“, бр. 42/2013). Услугу предах смештај пружаће 
установа Центар за дневни боравак деце,омладине и одраслих лица 
ментално ометених у развоју "Мара"Ниш. Овом услугом  обезбеђује се 
краткорочна и повремена нега деци и младима са сметњама у развоју, 
унапређују се и развијају вештине самосталног живота, стварају 
могућности за укључивањеу заједницу, као и развијање, очување и 
унапређење снага породице. 

Циљ измене члана 73. Одлуке о правима из области социјалне 
заштите на територији Града Ниша је усклађивање са чланом 10. 
Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног 
здравственог осигурања и  о партиципацији за 2019.годину ("Сл. гласник 
РС ", бр. 7/2019) којим је предвиђено да се под лечењем стерилитета 
подразумевају: 

1) три стимуланса поступка биомедицински потпомогнутог 
оплођења и три криоембриотрансфера код жене до навршених 42. године 
живота која у постојећој заједници (брачној или ванбрачној) нема деце; 

2) два стимуланса поступка биомедицински потпомогнутог 
оплођења и један криоембриотрансфер код жене до навршених 42. године 
живота која у постојећој заједници (брачној или ванбрачној) има једно дете 
добијено у поступку биомедицински потпомогнутог оплођења.  

Увођење потпуног и делимичног ослобађања за  породице бораца 
учесника оружаних сукоба деведесетих година на територији Града Ниша 
произашло је из пројекта „Анализа стања и припремне активности за 
израду социјалних карата породица бораца учесника оружаних сукоба 
деведесетих година на територији Града Ниша“. Анализом стања утврђено 
је да постоји потреба да се категорија најугороженијих породица сагледа 
кроз бенефиције за комуналне услуге. 

Финансијска средства за измену наведене Одлуке обезбеђена су 
Одлуком о буџету Града Ниша за 2019.годину, док ће средства у 
2020.години и 2021.години бити обезбеђена Одлуком о буџету Града Ниша 
за 2020.годину односно Одлуком о буџету Града Ниша за 2021.годину у 
складу са чланом 48. став 4. и 5. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 
142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017). 

 
 
 
 



На основу свега изложеног, Градска управа Града Ниша –
Секретаријат за дечију и социјалну заштиту предлаже доношење Одлуке. 

                                                                       
По овлашћењу Начелника 
Градске управе Града Ниша 

                                                                        
Сузана Јовановић 
______________ 



Преглед чланова који се мењају 

 

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, 
6. Персонална асистенција, 
7. Лични пратилац детета, 
 

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. 

 
Члан 47 а 

 
Сврха услуге персоналне асистенције је пружање одговарајуће индивидуалне практичне 

подршке која је кориснику неопходна за задовољавање личних потреба и укључивање у 
образовне, радне и друштвене активности у заједници, ради успостављања што већег нивоа 
самосталности. Корисници услуге персонална асистенција. 

Услуге персоналне асистенције доступне су пунолетним лицима са инвалидитетом, којима 
је утврђена потреба за првим или другим степеном подршке, који остварују право на увећани 
додатак на туђу негу и помоћ, имају способност за самостално доношење одлука, радно су 
ангажовани или активно укључени у рад различитих удружења грађана, спортских друштава, 
политичких партија и других облика друштвеног ангажмана, односно, укључени су у редовни или 
индивидуални образовни програм. 

 
Члан 47б 

 
  Сврха ангажовања личног пратиоца је пружање детету одговарајуће индивидуалне 
практичне подршке ради укључивања у редовно школовање, и активности у заједници, ради 
успостављања што већег нивоа самосталности. 
  Услугу непосредно пружа лични пратилац детета кроз активности које се планирају и 
реализују у складу са индивидуалним потребама детета, у области кретања, одржавања личне 
хигијене, облачења, храњења и комуникације са другима.  
    Услуга се може користити до краја редовног школовања укључујући завршетак средње 
школе. 



   Лични пратилац доступан је детету са инвалидитетом односно са сметњама у развоју, коме 
је потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу у области 
кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, под условом 
да је укључено у васпитно-образовну установу, односно школу, до краја редовног школовања, 
укључујући завршетак средње школе. 
 
 
 
 

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. 

Подносиоц захтева из става 1. овог члана уз захтев прилажу фотокопије рачуна за пружене 
комуналне услуге. 

 
 

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 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. 
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