
На  основу  члана  114  и  115  Пословника  Скупштине  Града  Ниша 
(''Службени лист Града Ниша '', број100/2008), Градско веће Града Ниша, као 
овлашћени предлагач Одлуке  о изменама и допунама Одлуке  о  правима из 
области  социјалне  заштите  на  територији  Града  Ниша,  подноси  Скупштини 
Града Ниша

А М А Н Д М А Н     
НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА ИЗ 

ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

I  У  Предлогу  Одлуке  о  изменама  и  допунама  Одлуке  о  правима  из 
обалсти  социјалне  заштите  на  територији  Града  Ниша,  утврђеног  Решењем 
Градског већа Града Ниша, број: 229/1/2009-03 од 24.02.2009. године,  члан 7 
мења се и гласи: 

"Члан 7

Члан 42 мења се и гласи:
Набавку,  припрему,  паковање  и  испоруку  бесплатног  оброка  врши 

Установа  за  предшколско  васпитање,  образовање,  здравствену  заштиту, 
исхрану, угоститељство и туризам "Пчелица" Ниш.

Са Установом из става 1 овог члана Град Ниш ће закључити уговор којим 
ће се регулисати међусобна права и обавезе".

           II  Предложени амандман постаје саставни део Предлога и о њему се 
Скупштина Града посебно не изјашњава.

О б р а з л о ж е њ е

Установа за предшколско васпитање, образовање, здравствену заштиту, 
исхрану, угоститељство и туризам  ''Пчелица'' Ниш, због саме делатности којом 
се бави има велики значај  за Град. Дугогодишње искуство Установе у набавци 
прехрамбених намирница, свакодневној  припреми и испоруци оброка  за преко 
5.000 деце предшколског и основношколског узраста, говори  да њен капацитет 
може  да  задовољи  потребе  великог  броја  корисника.  Осим  тога  Установа 
''Пчелица''  Ниш  кадровски  је  попуњена  стручним  профилом  запослених. 
Садржина  оброка  одговара  прописаним  нормативима  с  обзиром  на  то  да  у 
њиховој припреми свакодневно  учествује и стручни тим нутрициониста.

Преко  надлежних  институција  спроводи  се  перманентна  контрола 
биолошке и хранљиве вредности намирница, као и њихова бактериолошка и 
хемијска анализа. Такође у Установи се редовно  врши и контрола санитарно-
хигијенских услова у кухињи, као и здравствено-санитарни прглед радника који 
раде на припреми и испоруци намирница.

С обзиром на наведено, Градско веће Града Ниша сматра  да Установа 
''Пчелица''  Ниш испуњава  све  критеријуме  неопходне  за  успешну  припрему, 
набавку, паковање и испоруку бесплатног оброка корисницима, и подноси овај 
Амандман, који постаје саставни део Предлога одлуке.

Број: 346/1/2009-03
У Нишу, 18.03.2009. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

                                                                                             Председник
 
                                                                                    мр Милош Симоновић 


