
На основу члана  56 Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
бр. 88/2008) и члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, бр. 101/2008, 4/2009 и 58/2009) 
 
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 19.03.2010. године, 
доноси 
 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о једнократној социјалној  помоћи пензионерима са 

пребивалиштем и боравиштем на територији Града Ниша 
 
 
 

Члан 1 
 
Додељује се једнократна социјална помоћ пензионерима са пребивалиштем 
и боравиштем на територији Града Ниша на следећи начин: 
 

1. 6.000,00 динара за пензионере чије су пензије на дан 31. 12. 2009. 
године износиле до 6.000,00 динара; 

2. 5.000,00 динара за пензионере чије су пензије на дан 31. 12. 2009. 
године износиле од 6.001,00 до 8.000,00 динара; 

3. 4.000,00 динара за пензионере чије су пензије на дан 31. 12. 2009. 
године износиле од 8.001,00 до 10.000,00 динара; 

4. 3.500,00 динара за пензионере чије су пензије на дан 31. 12. 2009. 
године износиле од 10.001,00 до 12.000,00 динара; 

 
Исплату социјалне помоћи из става 1 овог члана извршити у II и III 
кварталу 2010. године и то по 50% додељених износа по тачкама 1, 2 и 3, а 
од додељеног износа под тачком 4 исплатити 2.000,00 динара у II кварталу 
и 1.500,00 динара у III кварталу 2010. године. 
 

Члан 2 
 

Из члана 1, став 1 изузимају се пензионери који примају самосталне ино 
пензије (шифра 9) или сразмерне ино пензије (шифра 10) које прелазе 
лимитиране износе осим оних који доставе доказ да су те пензије испод 
предвиђеног лимита. 
 
 



Члан 3 
 

Налаже се Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту да 
исплату социјалне помоћи по овом Закључку изврши на основу 
достављених спискова пензионера од стране Републичког фонда за 
пензијско и инвалиско осигурање-Филијале Ниш. 
 

Члан 4 
 
Средства за извршене исплате по овом Закључку обезбеђена су у  складу са 
Одлуком о буџету Града Ниша за 2010. годину („Службени лист Града 
Ниша“, бр. 90/2009), у оквиру раздела 3, главе 3.3, функције 020 (старост), 
број позиције 45/4, економске класификације 472 (једнократне новчане 
помоћи за најугроженије пензионере). 
 

Члан 5 
 
Овлашћује се Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту 
да закључи Уговор о пословној сарадњи са пословном банком ради 
исплате социјалне помоћи утврђене овим Закључком. 
 
Провизија за вршење услуга по трансакцији иде на терет буџета Града 
Ниша. 

Члан 6 
 
О извршењу овог Закључка стараће се Управа за дечију, социјалну и 
примарну здравствену заштиту и Управа за финансије, изворне приходе 
локалне самоуправе и јавне набавке. 
 

Члан 7 
 
Закључак доставити: Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену 
заштиту и Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и 
јавне набавке. 
 
Број: 283-10/2010-03 
У Нишу, 19.03.2010. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

         ПРЕДСЕДНИК 
 
 мр Милош Симоновић 


