
 
 
 
 
 
 
 На основу члана 56  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) и члана 12 Правилника о поступку 
припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 
125/2008) 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 22.07.2010. године, доноси 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке о финансијској подршци породици са децом на 
територији Града Ниша. 
 
 II Предлог одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији 
Града Ниша доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у 
дневни ред седнице Скупштине Града. 
 
 III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређују се Душица Давидовић, члан Градског већа Града Ниша и Иван 
Николић, начелник Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту . 
 
 
Број: 769-3/2010-03 
Датум: 22.07.2010. године 
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 ("Службени гласник РС", бр. 16/02 , 115/2005 и 107/09), члана 11. и 35. 
Закона о друштвеној бризи о деци ("Службени гласник РС" бр. 49/92,29/93, 
53/93, 67/93, 28/94, 47/94,48/94 25/96, 29/2001, 16/2002, 62/2003, 64/2003 и 
101/2005), члана 157. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“ бр. 72/09), члана 27. и 50.Закона о предшколском 
образовању и васпитању („Службени гласник РС“ бр.18/10) и члана 37. Статута 
града Ниша ("Службени лист града Ниша", бр.88/08), Скупштина Града Ниша, 
на седници одржаној _________2010. године, донела је 

 
 

О Д Л У К У 
О ФИНАНСИЈСКОЈ  ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 
 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 1. 
Овом одлуком уређују се права на финансијску подршку породици са 

децом на територији Града Ниша (у даљем тексту: Град), носиоци права,  
услови и начин остваривања права, начин обезбеђивања средстава и друга 
питања од значаја за остваривање ових права. 

  
Члан 2. 

Породицу у смислу ове одлуке чине родитељи који живе у брачној или 
ванбрачној заједници, односно старатељи, хранитељи, усвојитељи и деца, као и 
сродници  у правој линији, а у побочној до другог степена сродства, под 
условом да живе у заједничком домаћинству. 

Заједничким домаћинством, из претходног става, сматра се заједница 
живљења, привређивања и трошења средстава.     

                                                   
Члан 3. 

Редослед рођења деце, број деце, самохранoст родитеља и остварени 
приходи по члану домаћинства утврђује се у складу са прописима за 
остваривање права на дечији додатак. 

 
II. ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ 

 
Члан 4. 

Као права на финансијску подршку породици са децом утврђују се: 
1. Право на једнократну новчану помоћ за прворођено дете;  
2. Право на месечну новчану помоћ за  дупле близанце, тројке и    
четворке; 

3. Право на пакет за новорођенче; 
4. Једнократна новчана помоћ за прворођено дете у Новој години; 



5. Право на пакет за ђаке прваке; 
6. Право на бесплатну ужину;      
7. Право на регресирање трошкова боравка деце  у предшколској  
установи;  

8. Право на регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу 
основношколског узраста до 10 година; 

     9. Право на регресирање трошкова боравка у дечјем одмаралишту 
         чији је оснивач Град Ниш.  

 
 
 

1. Право на једнократну новчану помоћ за прворођено  
     дете 
 

Члан  5. 
Право на једнократну новчану помоћ у износу од 20.000,00 динара 

остварује мајка за своје прворођено дете ако најмање шест месеци пре рођења 
детета на територији Града има пребивалиште, односно боравиште ако је 
избеглица или расељено лице са територије Косова и Метохије, под условом да 
се непосредно брине о детету. 

Право на једнократну новчану помоћ остварује се на основу захтева мајке 
и документације о испуњености услова за остварење права.  

 
Члан 6. 

Када приликом првог порођаја роди двоје или више деце, мајка остварује 
право на једнократну новчану помоћ за свако дете. 

 
Члан 7. 

Ако мајка није жива или је напустила дете или је из оправданих разлога 
спречена да непосредно брине о детету, право на једнократну новчану помоћ 
уместо мајке може остварити отац детета, хранитељ или старатељ уколико 
испуњава услове из члана 5. ове одлуке. 

 
Члан 8. 

Захтев за остваривање права на једнократну новчану помоћ подноси се 
надлежној управи  за послове дечије заштите у року од 6 (шест)  месеци од дана 
рођења детета.  

Управа као првостепени орган решењем одлучује о признавању права. 
Против решења којим надлежна управа одлучује о праву на једнократну 

новчану помоћ, може се изјавити жалба, која се подноси првостепеном органу у 
року од 8 дана од пријема решења. 

 По жалби одлучује  у другом степену Градско веће  Града Ниша. 
 
 
 



  2. Право на месечну новчану помоћ породици са дуплим    
     близанцима, тројкама и четворкама 
 

Члан 9. 
 Право на месечну новчану помоћ има породица са дуплим близанцима, 
тројкама и четворкама, под условом да за време остваривања права деца и 
родитељ који се непосредно брине о деци имају на територији Града Ниша 
пребивалиште, односно боравиште ако је родитељ избеглица или расељено 
лице са Косова и Метохије. 

Под условима из става 1. овог члана право на месечну новчану помоћ 
може остваривати и хранитељ или старатељ деце. 

Право на месечну новчану помоћ признаје се од првог дана наредног 
месеца по поднетом захтеву. 

 
Право на месечну новчану помоћ остварује се на основу захтева 

родитеља, хранитеља или старатеља и документације о испуњености услова за 
остварење права. 

Захтев за остваривање права  подноси се надлежној управи  за послове 
дечије заштите.  

Управа као првостепени орган решењем одлучује о признавању права. 
Против решења којим надлежна управа  одлучује о праву на месечну  

новчану помоћ, може се изјавити жалба, која се подноси првостепеном органу у 
року од 8 дана од пријема решења. 

 По жалби одлучује  у другом степену Градско веће  Града Ниша. 
 

Члан 10. 
Право на новчану помоћ припада породицама са дуплим близанцима, 

тројкама и четворкама најдуже до навршене 19. године живота деце,  под 
условом да  су деца на редовном школовању. 

 
Члан 11. 

Породица са дуплим близанцима, тројкама и четворкама има право на 
месечну новчану помоћ у висини једне просечне месечне зараде, без пореза и 
доприноса, исплаћене у Граду Нишу за претходни месец. 

 
Члан 12. 

За месец у коме почиње школска година месечна новчана помоћ 
породици са дуплим близанцима, тројкама или четворкама, исплаћује се у 
двоструком износу ако су деца на редовном школовању.   
 

Члан 13. 
Корисник права на месечну новчану помоћ дужан је да на крају сваке 

календарске године обнови захтев са потребном документацијом. 



У решењу којим се одлучује о захтеву, одређује се време за које 
кориснику припада право на месечну новчану помоћ. 
 
           3. Право на пакет за новорођенче 

 
Члан 14. 

Право на пакет за новорођенче има родитељ, хранитељ или старатељ  за 
свако новорођено дете под условом да на територији  Града Ниша има 
пребивалиште, односно боравиште ако је избеглица или расељено лице са 
Косова и Метохије. 

Члан 15. 
Пакет  за новорођенче уручује се на основу потврде надлежне управе за 

грађанска стања, издате  након пријаве рођења детета и уписа у матичну књигу 
рођених , најкасније до навршене прве године живота детета. 
 

Члан 16. 
Пакет за новорођенче садржи неопходну опрему за новорођенче у 

вредности 30% од просечне  месечне зараде без пореза и доприноса, исплаћене 
у Граду Нишу за претходни месец, према последњем објављеном  статистичком 
податку, на дан покретања поступка јавне набавке. 

 
4. Једнократна новчана помоћ за прворођено дете 
     у Новој години 

 
Члан 17. 

Прворођено дете на Гинеколошко-акушерској клиници у Нишу у Новој 
години, стиче право на једнократну новчану помоћ без обзира где мајка детета 
има пребивалиште.   

Једнократну новчану помоћ у износу од 50.000,00 динара, у име Града, 
уручује Градоначелник мајци детета. 

 
5. Право на пакет за ђаке прваке    
 

Члан 18. 
Право на пакет за ђаке прваке припада сваком детету које први пут 

уписује први разред основне школе која се налази на територији Града Ниша.  
Пакет садржи неопходан школски прибор у вредности до 5 % од просечне 

месечне зараде, без пореза и доприноса, исплаћене у Граду Нишу за предходни 
месец,  према последњем објављеном  статистичком податку,  на дан  
покретања поступка јавне набавке.  

 
 
 
 



6. Право на бесплатну ужину 
  

Члан 19. 
Право на бесплатну ужину имају деца основношколског узраста која 

похађају основне школе на територији града Ниша и то 
 - треће и четврто дете у породици, 
 - дупли близанци, тројке и четворке, 
 - деца палих бораца и ратних војних инвалида, 
 - деца са сметњама у развоју, 
 - деца лишена родитељског старања, 
 - деца из породица које остварују приходе до износа минималног 
            нивоа социјалне сигурности. 
  

Право на бесплатну ужину остварује се на основу захтева родитеља, 
хранитеља или старатеља, и документације о испуњености услова за 
остваривање права.  

 
Члан 20. 

Захтев са потребном документацијом подноси се основној школи  коју 
дете похађа. Овлашћено лице школе сачињава списак деце који са приложеном 
документацијом доставља надлежној управи за послове дечије заштите 
најкасније до 15. у текућем месецу за остваривање права  на бесплатну ужину у 
наредном месецу. 

 
Члан 21. 

Надлежна Управа за послове дечије заштите након извршене провере 
спискова са приложеном документацијом из члана 19. ове одлуке, спискове 
деце која имају право на бесплатну ужину доставља школама и испоручиоцу 
бесплатних ужина најкасније до 25. у текућем месецу за наредни месец.  

 
Члан 22. 

Услугу припреме и дистрибуцију ужине за децу основношколског узраста 
врши  установа „Пчелица“ Ниш.  

На цену услуге из претходног става сагласност даје Градско веће. 
Са Установом из става 1. овог члана Град Ниш закључује уговор којим се 

регулишу међусобна права и обавезе. 
 
7. Право на регресирање трошкова боравка деце  
     у предшколској установи  

 
Члан 23. 

Боравак деце предшколског узраста одвија се у Предшколској установи   
„Пчелица“ Ниш  кроз следеће облике рада: 

 



1. у целодневном трајању - од 11 сати дневно. 
2. целодневни боравак у предшколској установи током остваривања  

припремног предшколског програма у години пред полазак у     основну   
школу,  у трајању од 11 сати дневно за децу старости од 5,5 до 6,5  
година, 

3. у полудневном трајању -припремни предшколски програм  - 4 сата 
дневно. 

 
Средства за финансирање целодневног боравка из тачке 1. овог члана 

обезбеђују се у буџету Града Ниша у износу од 80%  и учешћа корисника у 
износу од 20% од економске цене, просечно по детету.  

Средства за финансирање целодневног боравка из тачке 2. овог члана 
обезбеђују се: за 4 сата боравка у предшколској установи – у буџету Републике, 
а за преосталих 7 сати боравка – у буџету Града Ниша у износу од 80% и 
учешћа корисника у износу од 20% од економске цене, просечно по детету. 

Средства за финансирање припремног предшколског програма из тачке 3. 
овог члана обезбеђују се у буџету Републике . 

 
Члан 24. 

Право на потпуно регресирање трошкова боравка у Предшколској 
установи “Пчелица“ Ниш (бесплатан боравак) имају: 

 
 -треће и четврто дете у породици; 
 -дупли близанци, тројке и четворке; 
 -деца  ратних војних инвалида; 
 -деца са сметњама у развоју; 
 -деца лишена родитељског старања;  
 - деца из породица које остварују приходе до износа минималног 
            нивоа социјалне сигурности. 

Право на потпуно регресирање трошкова боравка у предшколској 
установи „Пчелица“ Ниш (бесплатан боравак)  остварује се на основу захтева 
родитеља, односно старатеља са документацијом потребном за остваривање 
права. 

Захтев се подноси  надлежној управи за послове дечије заштите.  
Управа као првостепени орган решењем одлучује о признавању права. 
Против решења којим надлежна управа  одлучује о праву на бесплатни 

боравак деце у Предшколској установи „Пчелица“ Ниш, може се изјавити 
жалба, која се подноси првостепеном органу у року од 8 дана од дана пријема 
решења. 

 По жалби одлучује  у другом степену Градско веће  Града Ниша. 
 

Члан 25. 
Корисници услуга  у зависности од материјалног положаја породице,  

могу остварити право на делимично регресирање трошкова боравка деце у 
Предшколској установи „Пчелица“ Ниш. 



Право на делимично регресирање трошкова боравка остварује се на 
основу поднетог захтева родитеља, односно старатеља са  документацијом 
потребном  за остваривање права који се подноси Предшколској установи 
„Пчелица“ Ниш. 

Делимично регресирање трошкова боравка деце у Предшколској 
установи „Пчелица“ Ниш, ближе се уређује посебним актом који доноси 
Градско веће Града Ниша на предлог управе надлежне за послове дечије 
заштиту. 

Право из претходног става остварује се у Предшколској установи 
„Пчелица“Ниш у ускладу са уговором који закључују родитељ, односно 
старатељ и Предшколска установа "Пчелица".  

 
Члан 26. 

Право на регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи 
„Пчелица“ Ниш, признаје се од првог дана наредног месеца после подношења 
захтева и важи до 31.августа. 

 
8. Право на регресирање трошкова исхране у продуженом 
боравку за децу  основношколског  
узраста до 10 година 

 
Члан 27. 

У школама у којима је организован продужени боравак, право на потпуно 
регресирање трошкова исхране (бесплатну исхрану) остварују деца из члана19. 
ове одлуке. 
 

Члан 28. 
Право на регресирање трошкова исхране у продуженом боравку, у износу 

од 50% од економске цене по детету имају корисници који су остварили право 
на дечији додатак.   

                                      
Члан 29. 

Право из члана 27. и 28. ове одлуке , остварује се на основу захтева 
родитеља, односно старатеља, са документацијом потребном за остваривање 
права. 

Захтев са потребном документацијом подноси се основној школи коју 
дете похађа. Овлашћено лице школе сачињава списак деце који се са 
приложеном документацијом доставља надлежној управи за послове дечије 
заштите.  

Надлежна управа за послове дечије заштите, након провере спискова са 
приложеном документацијом из става 1.и 2. овог члана, спискове деце која 
имају право из  члана 27. и 28. Одлуке доставља школама и пружаоцу услуге 
исхране у продуженом боравку. 

 



Члан 30. 
Услугу припреме и дистрибуцију оброка за децу у продуженом боравку   

врши  установа „Пчелица“ Ниш.  
На цену услуге из претходног става сагласност даје Градско веће. 
Са Установом из става 1. овог члана Град Ниш закључује уговор којим се 

регулишу међусобна права и обавезе. 
 
9. Право на регресирање трошкова боравка у дечијем 
одмаралишту чији је оснивач Град Ниш 

 
Члан 31. 

 У дечијем одмаралишту  чији је оснивач Град Ниш, за децу узраста 
 I - IV  разреда основне школе организује се боравак у природи, васпитно 
образовни рад, здравствена заштита, исхрана, спортско рекреативни и други 
садржаји кроз организовање активног одмора, рекреације, наставе у природи и 
климатског опоравка, једном годишње у трајању од 7 дана. 
 Установа из става 1. овог члана може организовати боравак и наставу у 
природи и за талентовану децу узраста од V –VIII разреда основне школе. 

 
Члан  32. 

Право на потпуно регресирање трошкова боравка (бесплатан боравак) у 
дечијем одмаралишту остварују деца основношколског узраста из члана 19. ове 
одлуке. 

Члан 33. 
Боравак деце у дечијем одмаралишту чији је оснивач Град, у 

организацији основних школа са територије града Ниша и учешће деце у 
настави у природи за талентоване ученике, регресира се у износу до 50% од 
цене услуга о чему одлучује Градско веће. 

На цену услуге из претходног става сагласност даје Градско веће. 
Са Установом из става 1. овог члана Град Ниш закључује уговор којим се 

регулишу међусобна права и обавезе. 
 

Члан 34. 
Право из члана 32. и 33. ове одлуке , остварује се на основу захтева 

родитеља, односно старатеља, са документацијом потребном за остваривање 
права. 

Захтев са потребном документацијом подноси се основној школи коју 
дете похађа.Овлашћено лице школе сачињава списак деце који се са 
приложеном документацијом доставља надлежној управи за послове дечије 
заштите.  
           Надлежна управа за послове дечије заштите, након провере спискова са 

приложеном документацијом из става 1.и 2. овог члана, спискове деце 
 
 



Члан 35. 
Врсту и садржину документације потребне за остварење права  из чл. 5, 9, 

19, 24, 25, 29 и 34. ове одлуке утврђује својим актом  управа надлежна за 
послове дечије заштите. 

 
III.  ПРЕЛАЗНЕ И  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан. 36. 

 Oдредбе члана 29 и 34 ове Одлуке примењиваће се почев од доношења 
Одлуке о буџету Града Ниша којом ће средства за ове намене бити планирана 
на позицијама  Управе надлежне за послове дечије заштите. 
 

Члан 37. 
Даном ступања на снагу ове одлуке престају да важе: члан 46. и 47. 

Одлуке о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша 
("Сл. лист Града Ниша", бр.9/2008 и 18/2009,91/2009);Одлука о остваривању 
права у области друштвене бриге о деце из надлежности града Ниша 
("Службени лист Града Ниша, бр. 29/98, 1/2000 и 66/2003 ); Одлука о новчаној 
и материјалној помоћи породици са децом на територији града Ниша ( Сл.лист 
Града Ниша" број 52/2005, 101/2005, 68/2007 и 92/2007), осим одредби из ових 
одлука које се односе на право на регресирање трошкова исхране у продуженом 
боравку и одредби које се односе на право на боравак у дечијем одмаралишту, 
које се примењују до доношења Одлуке о буџету града Ниша, којом ће се 
средства за ове намене бити планирана на позицији управе надлежне за послове 
дечије заштите, односно примене одредби ове одлуке. 

 
Члан 38. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном листу Града Ниша". 
  
Број: ____________ 
У Нишу, ____________ 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

                                                     ПРЕДСЕДНИК 
 

                                                      Проф. др Миле  Илић 
 
 
 
 

 



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
Правни основ за доносење Одлуке о финансијској подршци породици са децом 
садржан је у одредбама члана 9. став 4.Закона о финансијској подршци 
породици са децом („ Службени гласник РС“, број 16/2002 и 115/2005, 107/09), 
као и одредбама члана 11.став 4. Закона о друштвеној бризи о деци ( 
„Службени гласник РС“, број 
49/92,29/93,53/93,67/93,28/94,47/94,48/94,25/96,29/01,16/02,62/03,101/05).Наведе
ним законским одредбама предвиђено је да Општина односно Град могу, могу 
ако су обезбедили средства,да утврде и друга права,већи обим права од права 
утврдјених овим законом и повољније услове за њихово остваривање. 
 
Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша 
у оквиру поглавља регулише врсте права, носиоце, услове и начин њиховог 
остваривања, начин обезбеђивања средстава  и друга питања од значаја за 
остваривање следећих права: 
 
 1. Право на једнократку новчану помоћ за прворођено дете; 
 2. Право на месечну новчану помоћ за дупле блчизанце, тројке и   
              четворке; 
 3. Право на пакет за новорођенче; 
 4. Једнократна новчана помоћ за прворођено дете  у Новој години; 
 5. Право на пакет за ђаке прваке; 
 6. Право на бесплатну ужину; 
 7. Право на регресирање трошкова боравка деце у предшколској  
              установи; 
 8. Право на исхрану у продуженом боравку за децу основношколског  
     узраста до 10 година; 
 9. Право на регресирање трошкова боравка у дечјем одмаралишту  
     чији је оснивач град Ниш; 
  
 Делови Одлуке који се односе на регресирање трошкова боравка деце у 
предшколској установи , регресирање троскова исхране у продуженом боравку 
за децу узраста до 10 година и регресирање трошкова боравка у дечјем 
одмаралишту чији је оснивач Град Ниш, рађени су на предлог и у сарадњи са 
Управом за образовање, културу, омладину и спорт. 
 
Одлуком се практично једним општим актом целовито регулишу сва права из 
области дечје заштите која се финансирају из буџета Града за разлику од сада 
важеће правне регулативе ове области кроз више одлука ( Одлука о новчаној и 
материјалној помоћи породици са децом, Одлука о остваривању права из 
области друштвене бриге о деци, Одлука о правима из области социјалне 
заштите ). 
 



Наведеном одлуком су обухваћене нове категорије деце која остварују права из 
области дечје заштите, код неких права су  измењени услови и рокови за 
њихово остваривање. 
Примера ради: 

- код права на једнократну новчану помоћ за прворођено дете уводи се 
нопвина да када код првог порођаја мајка роди двоје или више деце, мајка 
остварује право на једнократну новчану помоћ за свако дете, за разлику 
од садашњег одређења да се право остварује само за прворођено дете; код 
овог права уводи се новина да мајка која остварује право мора да има 
најмање шест месеци пре рођења детета пребивалиште на територији 
града Ниша , односно боравиште ако је избеглица или расељено лице са 
територије Косова и Метохије за разлику од садашњег одређења где није 
битно колико је дуго мајка пријављена са пребивалиштем односно 
боравком на територији града Ниша; продужава се рок за предају захтева 
за остваривање овог права од садашњих 3 на 6 месеци чиме се умањује 
могућност да се због кашњења са предајом захтева изгуби право, а 
изменом Закона о финансијској подршци породици са децом рок за 
подношење захтева за остваривање права на родитељски додатак за 
прворођено дете је такође продужен са 3 на 6 месеци. 

 
- код права на месечну новчану помоћ за дупле близанце, тројке и 

четворке, уводи се новина да право може остварити родитељ који има 
боравиште на територији града Ниша  ако је избеглица или расељено 
лице са Косова и Метохије, за разлику од садашњег одређења да родитељ 
избеглица или расељено лице са Косова и Метохије не може остварити 
ово право; 

 
 
- код права на пакет за новорођенче уводи се новина да се ово право 

остварити за новорођенче након пријаве рођења детета и уписа у матичну 
књигу рођених, за разлику од садашњег одређења да се право може 
остварити само за новорођенче уписано у матичну књигу рођених које се 
води за теринорију града Ниша да се дешавало да се новорођенче које је 
због чињенице рођења ван Ниша уписано у матичну књигу рођених  која 
се води за територију другог града односно општине, не може остварити 
право, иако  и родитељи и дете имају пребивалиште у Нишу. 

 
- Код права на бесплатну ужину уводи се новина да право на бесплатну 

ужину имају и дупли близанци, тројке и четворке за разлику од садашњег 
одређења да ова деца немају право на бесплатну ужину. 

 
 

Из изнетих разлога намеће се потреба за доношење нове одлуке о финансијској 
подршци породици са децом на територији града Ниша. 
 



 
 
 
 
 
 
  
                                                 УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ,СОЦИЈАЛНУ И  
                                              ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
 
                                                                        НАЧЕЛНИК 
 
                                                                    ИВАН  НИКОЛИЋ 
 


