
 
 
 
 
 
 
 

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 22.10.2010. године, доноси 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о правима из 
области социјалне заштите на територији Града Ниша. 
 
 II Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о правима из области 
социјалне заштите на територији Града Ниша доставља се председнику Скупштине 
Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 
 
 III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређује се Иван Николић, начелник Управе за дечију, социјалну и примарну 
здравствену заштиту. 
 
 
Број: 1064-14/2010-03 
Датум: 22.10.2010. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА  
Заменица градоначелника 

 
Нађа Марковић 

 
 
                                                                                                                 Н А Ц Р Т 



 
На основу члана.9.став 4.Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности 
грађана („Службени гласник РС“, број 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 52/96, 29/01, 84/04, 
101/05 и 115/05) и члана 37. Статута града Ниша („Службени лист града Ниша“, број 88/08), 
Скупштина града Ниша на седници одржаној __________2010 године, доноси  
 
 
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА ИЗ ОБЛАСТИ 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 
 
 
 

Члан 1. 
 
У Одлуци о правима из области социјалне заштите на територији града Ниша („Службени лист 
град Ниша“ број 9/2008, 18/2009 и 91/2009) у члану 37. став 1. и став 2.  мењају  се и гласе : 
 
„Бесплатан оброк састоји се од једног топлог оброка дневно или од пакета прехрамбених  
намирница за припрему оброка у току једног месеца с тим што се количина прехрамбених 
намирница у  једном пакету одређује у зависности од броја чланова породичног домаћинства 
који остварују право на бесплатан оброк. 
На предлог Управе надлежне за социјалну заштиту Градско веће одлучује о облику бесплатног 
оброка и даје сагласност на цену бесплатног оброка.“ 
 
 
                                                                   Члан 2. 
 
У члану 42 .став 1. мења се и гласи: 
 
„Припрему и испоруку дневног топлог оброка, односно набавку, паковање и испоруку 
једномесечног пакета прехрамбених намирница врши Предшколска установа Пчелица“ Ниш. 
                                                                    
                                                                    
                                                                    Члан 3. 
 
У члану 83. став 4 мења се и гласи: 
 
„Лица из претходног става млађа од 40 година, могу остварити право на накнаду трошкова за 
вантелесну оплодњу под условом да су већ два пута били у поступку вантелесне оплодње који је 
финансирао Републички Завод за здравствено осигурање Београд- филијала за Нишавски 
округ“. 
 
                                                                  Члан 4.  
 
У члану 87. став 1. алинеја 6 мења се и гласи: 



 
„лица млађа од 40 година достављају потврду Републичког завода за здравствено осигурање 
Београд- филијала за Нишавски округ да су два пута била у поступку вантелесне оплодње“. 
 
 
                                                                Члан 5. 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Ниша“. 
 
 
Број:________________ 
 
У Нишу,_______________ 
 
 
                                                СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
                                                                                                               П р е д с е д н и к 
 
                                                                                                            Проф.др Миле Илић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
Правни основ за доношење  Одлуке о изменама и допунама Одлуке о правима из области 
социјалне заштите на територији града Ниша садржан је у одредбама члана 9.став 4.Закона о 
социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана ("Службени гласник РС", бр. 
36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05 и 115/05). 
 
Одредбама члана 9. став 4. Закона утврђено је да општина, може својом одлуком, у складу са 
материјалним могућностима, утврђивати и друга права у области социјалне заштите, већи обим 
права од обима утврђених законом и повољније услове за њихово остваривање, као и друге 
облике социјалне заштите, ако је претходно у свом буџету за те намене обезбедила средства.    
 
У складу са напред наведеним законским одредбама Скупштина града Ниша  донела је Одлуку о 
правима из области социјалне заштите на територији града Ниша ("Службени лист града Ниша" 
бр.9/08,18/09, 55/09) којом је поред осталих права из области социјалне заштите утврђено и 
право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу. 
 
 Накнада трошкова за вантелесну оплодњу представља посебан  вид социјалне заштите Града 
Ниша , не само у циљу подстицаја  рађања деце, већ и  као  подршка материјално угроженим 
паровима.Као  такав  не представља само опредељење града на плану социјалне политике већ је 
истовремено и део популационе политике. 
Чланом 10. новог Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног 
здравственог осигурања и о партиципацији за 2010 годину(„Сл.гласник РС“ бр.11/2010) , 
предвиђено је да се под лечењем стерилитета подразумевају два покушаја вантелесног оплођења 
(пре доношења наведеног Правилника један покушај вантелесног оплођења) код жена до 
навршених 38 година живота у складу са критеријумима Републичке стручне комисије 
Министарства здравља за вантелесну оплодњу и асистирану репродукцију. 
Републичка стручна комисија Министарства здравља за вантелесну оплодњу и асистирану 
репродукцију утврдила је да је за укључивање у програм вантелесне оплодње за жену која се 
укључује у програм неопходно да она има до напуњених 40 година старости у моменту 
добијалња одлуке о испуњености услова за укључивање у процес  вантелесне оплодње од стране 
Комисије за вантелесну оплодњу надлежне државне здравствене установе.  
У циљу усклађивања Одлуке са горе наведеним новим прописима Републичког завода за 
здравствено осигурање и Министарства здравља неопходно је изменити одредбе  Одлуке које 
регулишу услове за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу у погледу 
година старости жене укључене у поступак и броја покушаја вантелесне оплодње преко 
програма Републичког завода за здравствено осигурање.  
 
Такође,одлуком Скупштине града Ниша о изменама и допунама одлуке о оснивању установе за 
предшколско васпитање,образовање,здравствену заштиту, исхрану, угоститељство и туризам 
„Пчелица“ у Нишу бр.06-260/2010-22-02 од 15.04.2010 .године назив  Установе за предшколско 
васпитање,образовање,здравствену заштиту, исхрану, угоститељство и туризам „Пчелица“ у 
Нишу, промењен је у Предшколска установа „Пчелица“ Ниш, па је  неопходно у Одлуци о 
правима из области социјалне заштите на територији града Ниша у члановима Одлуке где се 
помиње установа , унети измењени назив установе.  
 
 
У прилогу је достављен преглед чланова  Одлуке о правима из области социјалне заштите на 
територији Града Ниша који се мењају и допуњују. 



 
 
  
            УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ 
         И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
                                                                                      НАЧЕЛНИК 
                                                                                               Иван Николић 
 
                                                                                         __________________ 
 
                                                                                                   
          
 


