ПРЕДЛОГ
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“,
број 88 /08) , члана 37. Одлуке о буџету Града Ниша за 2016.годину
(„Службени лист Града Ниша“, бр. 98/2015) и члана 72. Пословника о раду
Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ 1/2013)
Градско веће Града Ниша на седници одржаној дана 26.01.2016.године
доноси

РЕШЕЊЕ

I
Град Ниш прихвата учешће и суфинансирање пројекта „Народна
кухиња“четврта фаза.
II Циљ пројекта је побољшање положаја особа у стању социјалне потребе
на територији Града Ниша пружањем помоћи у виду бесплатног оброка.
III Носилац пројекта је организација Црвени крст Србије – Црвени крст
Ниш, а Град Ниш је партнер на пројекту.
IV Укупна вредност пројекта је 42.672.000 динара, а Град Ниш суфинансира
пројекат у износу од 29.870.400 динара или 70 %.
V Средства за ову намену обезбеђена су Буџетом Града Ниша за
2016.годину, на позицији 111, економска класификација 472 Управе за
дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту у износу од
26.600.000динара а износ од 3.271.000 динара обезбедиће се Одлуком о
буџету Града Ниша за 2017.годину.
VI Meђусобне обавезе између Града Ниша као суфинансијера пројекта и
организације Црвени крст Србије – Црвени крст Ниш као носиоца пројекта,
биће регулисане посебним уговором.

VII Налаже се Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту
и Управи за финансије , изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке да реализују ово решење.

Број: 83-9/2016-03
У Нишу, 26.01.2016. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Зоран Перишић

Образложење

Право на бесплатан оброк је проширени облик социјалне заштите који
је регулисан Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 101/2012, 44/2014) .
Одлуком о буџету Града Ниша за 2016.годину ( „Службени листа Града
Ниша“ бр. 98/2015) Град је определио средства за бесплатан оброк на
позицији Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту.
Изменом горе поменуте Одлуке о социјалној заштити омогућено је да се
право на бесплатан оброк реализује кроз пројекат „Народна кухиња“ Црвеног
крста у коме се Град Ниш појављује као партнер у реализацији пројекта.
Чланом 7. Закона о Црвеном крсту Србије („Службени гласник
Републике Србије“ бр. 107/2005) Црвеном крсту је, између осталог, поверено
вршење јавног овлашћења покретања, организовања и спровођења или
учествовања у редовним и ванредним акцијама солидарности у Републици
Србији за помоћ угроженим лицима и жртвама природних, еколошких и
других несрећа и оружаних сукоба као и обезбеђење у складу са законом,
обуке људи, материјалних, финансијских и других средстава за те акције.
Чланом 10. горе поменутог Закона предвиђено је да Црвени крст може
организовати исхрану угрожених лица у редовним или ванредним
ситуацијама.
Пројектом ће бити обухваћено до 1000 скуваних оброка по стандардима који
су прописани за овакав облик социјалне заштите, сваког радног дана у недељи до
31.03.2017. Оброк се састоји од 250 гр хлеба и 0,5 кг куваног јела енергетске
вредности 1100 до 1300 калорија по кориснику. Потребан је докуп недостајућих
намирница за 1000 оброка и докуп комплетно потребних намирница за уговорени
број корисника. Право на бесплатан оброк корисницима признаје Центар за
социјални рад. Пројекат подразумева и набавку, пријем и складиштење намирница,
дистрибуцију истих до 10 пунктова у граду, пријем странака, вођење евиденције,
издавање бонова, сачињавање месечне листе корисника, књиговодствено и
финансијско праћење свих елемената пројекта и увођење у систем правдања
Црвеног крста Србије и Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену
заштиту. Црвени крст Ниш је носилац пројекта због евидентних уштеда (поседује
10 артикала потребних за кување ових оброка за 1000 корисника на дневном
нивоу), што номинално даје уштеду Граду од око 12.801.600 динара за време
трајања пројекта. Време реализације пројекта је до 31.03.2017.
Како организација Црвени крст од међународне организације Црвеног
крста добија одређену количину намирница за реализацију пројеката

народних кухиња у Републици Србији , и на тај начин се спроводи исхрана
социјално најугроженијих категорија грађана у већини градова и општина у
Републици Србији, подношењем пројекта од стране Организације Црвени
крст и реализацијом истог, постиже се значајна уштеда буџетских средстава
Града Ниша намењених за остваривање права на бесплатан оброк.

Начелник Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту

__________________________
Мирјана Поповић

