
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 13.10.2020. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 I Утврђује се Предлог одлуке о изменама Одлуке о правима из области 
социјалне заштите на територији Града Ниша. 

 
 II Предлог одлуке о изменама 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, секретарка Секретаријата за дечију и 
социјалну заштиту Градске управе Града Ниша. 

 
 
 

Број: 805-1/2020-03 
У Нишу,  13.10.2020. године 

 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
 
 

Драгана Сотировски 
 
 



На основу члана 9, 111. и 209. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС“, број 24/11) и члана 37. Статута Града Ниша 
(„Службени лист  лист Града Ниша“, број 88/08,143/16 и 18/19), 

Скупштина Града Ниша, на седници од            2020.године, 
донела је 

 
 

 
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА  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 („Службени лист Града Ниша“, број 101/12, 96/13, 
44/14,118/18,18/19 и 63/19) у члану 3.тачка 3. бришу се речи „прихватну 
станицу“.  

Члан 2. 
 

У члану 4. став 4 мења се и гласи: 
                                            

„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 пружаће Јавна предшколска Установа Пчелица Ниш. 

 
Члан 3. 

 
          У поднаслову 3. бришу се речи „ И ПРИХВАТНУ СТАНИЦУ“. 
 

Члан 4. 
 

          У поднаслову 3.“СМЕШТАЈ У ПРИХВАТИЛИШТЕ“ брише се  „ и 
б) Прихватна станица“  
 

Члан 5.                              
 

           Чланови 20, 21, 22, 23,  бришу се.      
  

Члан 6.  
 
          Члан 24. мења се и гласи: 

 
                                               „Члан 24.  



 
Прихватилиште се организује у:  
-Дому за смештај деце и омладине „Душко Радовић“ 
-Прихватилишту „Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног 

насиља.“ 
Међусобна права и обавезе у вези са прихватом лица у 

прихватилиште у Дому „Душко Радовић“ регулисаће се уговором који 
закључује Град Ниш и  Дом „Душко Радовић“. 

Услуга прихватилишта  за одрасла и стара  лица организоваће се у 
Центру за пружање услуга социјалне заштите „Мара“ 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 
                                                                                              Бобан Џунић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Образложење 
 

 
У Одлуци о правима из области социјалне заштите на територији Града 

Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 101/12, 96/13, 44/14,118/18,18/19 
и 63/19), услуге социјалне заштите, прихват старих и одраслих лица у 
прихватну станицу и помоћ у кући за ову категорију грађана, пружао је 
Герантолошки центар Ниш, а на основу годишњих уговора којим су 
регулисана међусобна права и обавезе актера у реализацији ове услуге на 
територији Града Ниша. 

 
Герантолошки центар Ниш је ове услуге пружао до пандемије Covid 

19. Пружалац услуге Герантолошки центар Ниш је обавестио Град да није 
у могућности да пружа предметне услуге, како у овој календарској години, 
због чега је Град Ниш  једнострано раскидинуо уговоре за 2019. годину, 
тако и у наредном периоду. Између осталог, разлог је и мишљење ресорног 
министарства дато Герантолошком центру Ниш у вези са пружањем ових 
видова услуга социјалне заштите корисницимаи због непоседовања 
лиценце за пружање ове врсте услуге. 

 
Финансијска средства за реализацију ове одлуке обезбеђена су у 

буџету Града Ниша за 2020. годину у износу од 6.100.000,00 РСД и биће 
обезбеђена у буџету за 2021. и 2022. годину.  

 
Како су ове услуге социјалне заштите неопходне да се обезбеде 

одраслим и старим  лицима у социјалној потреби као облик привременог 
збрињавања,  као и лицима која услед старости, хроничне болести болести 
или инвалидитета имају ограничене физичке и психичке способности да 
задовоље своје основне личне и животне потребе, неопходно је да се 
Одлука прилагоди тренутној ситуацији, која је настала због немогућности 
да досадашњи пружалац услуге настави са пружањем исте. 

 
 
 
                СЕКРЕТАР  
 
           Мирјана Поповић 



ПРЕГЛЕД ЧЛАНОВА КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ 

ОДЛУКА О ПРАВИМА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 

(„Службени лист Града Ниша“, број 101/12, 96/13, 44/14,118/18,18/19 и 63/19) 

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.   

3. Смештај у прихватилиште и прихватну станицу 



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 и прихватна 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.   
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