
На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града 
Ниша", број 88/2008) и члана 39. Пословника о раду Градског већа Града 
Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 
25/2011 и 27/2011), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 15.12.2011. 
године, доноси  

ЗАКЉУЧАК 

I Град Ниш, у циљу ефикаснијег остваривања права на бесплатан 
оброк које имају појединац или породица из категорије најугроженијих 
грађана Ниша, који нису у могућности да задовоље основне животне 
потребе и који имају приходе до номиналног износа новчане социјалне 
помоћи, утврђеног Законом о социјалној заштити (“Службени гласник 
Републике Србије“, број 24/2011), наставља са предузимањем активности 
на пружању социјалне помоћи најугроженијем становништву на 
територији Града Ниша. 

II Град Ниш подржава програмске активности Црвеног крста Србије, 
отварањем позиције у буџету Града Ниша за 2012. годину ради 
финансијске помоћи функционисању Народне кухиње посредством 
Организације Црвеног крста Ниш, као и обезбеђивањем неопходних услова 
за адаптацију објекта Организације Црвеног крста Ниш за ову намену.  

III Пружање услуга Народне кухиње посредством Организације 
Црвеног крста Ниш отпочеће 01. марта 2012. године.  

IV Закључак доставити: Управи за дечију, социјалну и примарну 
здравствену заштиту, Управи за финансије, изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне набавке и Организацији Црвеног крста Ниш. 

Образложење 

Чланом 10. став 1. Закона о Црвеном крсту Србије („Службени 
гласник Републике Србије“, број 107/2005) утврђено је да Црвени крст 
Србије може организовати исхрану угрожених лица у редовним или 
ванредним ситуацијама. Такође, чланом 13. овог закона, између осталог,  
утврђено је да допунска средства за финансирање програма и делатности 
Црвеног крста Србије могу обезбедити и органи јединица локалне 
самоуправе. Наведена средства обезбеђују се у складу са законом, преко 



државних органа, органа територијалне аутономије и органа јединице 
локалне самоуправе надлежних за послове из области здравља и социјалне 
заштите, а опредељују се организацијама Црвеног крста Србије, на основу 
њихових годишњих програма рада и финансијских планова који се 
достављају органима преко којих су средства обезбеђена. 

 Организација Црвени крст Ниш, тренутно располаже са више од 130 
тона хране, а од стране Црвеног крста Србије планирана је донација за 
потребе Народне кухиње у Нишу, за наредну годину, за 2000 корисника. 

Влада Републике Србије, као и Црвени Крст Србије обезбеђују 
значајне донације намирница, под условом да организовање и 
дистрибуцију намирница обавља Организација Црвеног крста Ниш, као и 
да пружање помоћи угроженим категоријама становништва буде у виду 
топлог оброка. 

На основу наведеног, Градско веће Града Ниша доноси овај 
закључак. 
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