На основу члана 110. Закона о социјалној заштити („Службени
гласник РС“, брoj 24/11), члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист
Града Ниша“, број 88/08, 143/16 и 18/19), члана 52. и 85. Одлуке 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 85/19 ) и члана 2. и
72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града
Ниша“, број 1/13,95/16,98/16,124/16 и 144/16)
Градско веће Града Ниша, на седници од 02.06.2020. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
I Градско веће Града Ниша препоручује Центру за социјални рад
„Свети Сава“ у Нишу, да предузме све неопходне активности ради
омогућавања остваривања права на једнократну помоћ грађанима, који се
на основу анализа релевантних економских параметара и структуре
становништва, континуирано налазе или су у ризику да се нађу у стању
социјалне потребе.
II Градско веће Града Ниша предлаже да се на основу иницијативе
Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш сагледају следеће групе
грађана:
1. Корисници новчане социјалне помоћи чији је основ права
незапосленост
2. Имаоци социјалних карата чији су укупни приходи домаћинства до
нивоа доходовних цензуса, који су утврђени Одлуком о правима из
области социјалне заштите на територији Града Ниша, а номинално су у
нивоу двоструког нивоа социјалне сигурности и то:
а) Лица са инвалидитетом која су чланови инвалидског удружења, а
најчешће су корисници додатка за туђу негу и помоћ;
б) Борци учесници оружаних сукоба деведесетих;
в) Грађани који су ослобођени од плаћања комуналних услуга по одлуци
града.
III Предлаже се Центру за социјални рад „Свети Сава“ Ниш да
изврши исплату једнократне новчане помоћи наведеним групама грађана
у паритету вредности већ испоручених пакета корисницима НСП чији је
основ права неспособност за рад.

IV
Предлаже се Градској управи Града Ниша Секретаријату за
финансије да обезбеди износ од 10.000.000 РСД за исплату једнократне
новчане помоћи дефинисане Одлуком о буџету Града Ниша за 2020.
годину, Програм 11-Социјална заштита, Програмска активност 0901-0001
Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 040, позиција 103/1
Једнократна новчана помоћ, економска класификација 4729.
V Предлаже се градској управи Града Ниша, Секретаријату за дечију и
социјалну заштиту Секретаријату за финансије и Центру за социјални рад
„Свети Сава“Ниш да реализују закључак.
VI Градско веће Града Ниша, пружа пуну подршку напорима Центра
за социјални рад „Свети Сава“ Ниш, како би се омогућило, бар
делимично, превазилажење тешке ситуације у којој се налазе припадници
ове групе становништва, којима је у овој ситуацији пандемија Covid 19
додатно угрозила социјални статус и повећала ризик да се нађу у стању
социјалне потребе.
VII Закључак доставити:,Центру за социјални рад „Свети Сава“
Ниш, Градској управи Града Ниша, Секретаријату за дeчију и социјалну
заштиту и Секретаријату за финансије.
Број: 419-1/2020-03
У Нишу, 02.06.2020. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

Образложење
Закон о социјалној заштити („Службени гласник РС“, брoj 24/11) у
члану 110. став 3. прописује да се о обезбеђивању једнократне новчане
помоћи и помоћи у натури стара јединица локалне самоуправе, a став 4.
прописује да поступак за остваривање и исплату једнократне новчане
помоћи спроводи центар за социјални рад, док поступак за остваривање
права на помоћ у натури спроводи орган, организација или служба
одређена актом јединице локалне самоуправе. Став 5. прописује да ближе
услове и начин остваривања и висину једнократне помоћи прописује
јединица локалне самоуправе.
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 85/19) у члану 48. прописује да се материјална подршка, између
осталог, остварује и као право на једнократну помоћ.
Правни основ који Градско веће Града Ниша има за покретање ове
иницијативе прописан је чланом 85. Одлуке о правима из области
социјалне заштите на територији Града Ниша који прописује да 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.
Град Ниш препознаје проблем и тешку материјалну ситуацију у
којој се налазе одређене категорије грађана и којима је пандемија Covid 19
додатно угрозила социјални статус и повећала ризик да се нађу у стању
социјалне потребе.
Предлог да се ова група грађана исплати путем једнократне новчане
помоћи у паритету је вредности већ испоручених пакета корисницима
НСП чији је основ права неспособност за рад.
Градско веће Града Ниша, прихватајући покретање ове иницијативе
од стране Центра за социјални рад „Свети Сава“ у Нишу изражава своју
намеру да, бар једнократно, у складу са важећим градским прописима,
пронађе неки начин или вид помоћи да се овим лицима делимично
помогне у превазилажењу проблема и превентиву штетних последица које
могу да погоде становништво које је најрањивије.

Секретар
Мирјана Поповић

