
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 88/2008, 143/2016 и 18/2019), 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 19.07.2019. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 I   Утврђује се Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о правима из 
области социјалне заштите на територији Града Ниша. 
 
 II Предлог Предлог одлуке о изменама и допуни 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: 697-6/2019-03 
У Нишу, 19.07.2019. године 

 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 
 

    ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
 



 
 
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 88/08,143/16,19/18), 

Скупштина Града Ниша, на седници од______.године, донела је 
 
 
 
 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ 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 и 18/2019) у члану  10.  став 2. мења се  и гласи: 

„Васпитно-образовни рад организује се од понедељка до петка у 
времену од 6.30 до 17.00 часова а суботом у времену од 8.00 до 14.00 
часова (викенд боравак) у установи, надлежној за организовање дневног 
боравка деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју(у 
даљем тексту:установа). 

 
Члан 2. 

 
У члану 13 став 1. речи Предшколска установа „Пчелица“Ниш., 

замењују се речима „Јавна предшколска установа “Пчелица“ Ниш.“ 
 
 Члан 3. 

 
У члану 47в иза става 4. додаје се став 5. и гласи: 

„Услуге припреме и дистрибуције оброка за кориснике услуге предах 
смештај  врши Јавна предшколска установа“Пчелица“ Ниш.На цену услуге 
сагласност даје Градско веће.“ 

 
Члан 4. 

 
Члан  68.  став 1. мења се  и гласи:  

  „Право на делимично ослобађање од плаћања комуналних услуга у 
висини до 1.000 динара имају корисници новчане социјалне помоћи по 



основу радне способности и имаоци социјалних карата као и породице 
бораца учесника оружаних сукоба деведесетих година на територији Града 
Ниша уколико су ослобођени од плаћања накнаде за утрошену воду и 
изношење смећа.“,  

    а у ставу 2. иза речи „са примањима од  37.000,00 до  71.000,00 
динара у износу од  5%“ додају се речи „уколико су ослобођени од 
плаћања накнаде за испоручену топлотну енергију и  накнаде за утрошену 
воду или изношење смећа“ 
 

Члан 5. 
 
   У члану 78. став 1.речи “управа надлежна за финансије“ у 

одговарајућем падежу замењују се речима „Градска управа Града Ниша - 
Секретаријат надлежан за финансије“ у одговарајућем падежу. 

 
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 
 

Члан 10. Одлуке о правима из области социјалне заштите на 
територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр. 101/2012, 96/2013, 
44/2014,118/2018 и 18/2019) мења се због промене периода пружања услуге 
дневни боравак а члан 13. Одлуке о правима из области социјалне заштите 
на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр. 101/2012, 96/2013, 
44/2014,118/2018 и 18/2019)  због промена назива установе “Пчелица“ 
Ниш. 

Циљ измене члана 47 в Одлуке о правима из области социјалне 
заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр. 101/2012, 
96/2013, 44/2014,118/2018 и 18/2019) је обезбеђивање исхране  за 
кориснике услуге предах смештај. Припрему и  дистрибуцију оброка за 
кориснике услуге предах смештај  вршиће Јавна предшколска 
установа“Пчелица“ Ниш. 

Циљ измене члана 68. Одлуке о правима из области социјалне 
заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр. 101/2012, 
96/2013, 44/2014,118/2018 и 18/2019) је стављање корисника услуге у 
повољнији положај.  

Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији 
Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр. 101/2012, 96/2013, 
44/2014,118/2018 и 18/2019) се право на делимично ослобађање од плаћања 
комуналних услуга  (у висини од 30% од приложених рачуна за комуналне 
услуге) признавало појединцу, односно породици ако су остваривали 
приходе до висине двоструког номиналног износа новчане социјалне 
помоћи према последњем објављеном податку Министарства рада и 
социјалне политике о износу новчане социјалне помоћи за месец у коме се 
подносио захтев.  

С обзиром на то да је велики број корисника услуге остваривао 
попуст у износу мањем од 1000,00 динара, они се овом изменом стављају у 
повољнији положај где се сваком за исто право признаје исти износ, што је 
целисходније са становишта социјалне правде. 

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, 95/2018 и 
31/2019). 



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

 
 
 
 

                              СЕКРЕТАР СЕКРЕТАРИЈАТА 
    ________________________ 
           Мирјана Поповић 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Преглед чланова који се мењају 
 

        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 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. 
 

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 ометних уразвоју „Мара“ Ниш. 



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 

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% 

Уз захтев за делимично ослобађање од комуналних трошкова прилажу 
се: фотокопије рачуна за пружене услуге и документација потребна за 
издавање социјалне карте. 
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