
На основу члана 46 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007), члана 56 Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008) и
члана 115 Пословника Скупштине Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'',
100/2008),

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној, 16.12.2013. године,
разматрајући Амандман број: 1570/2013-02 од 13.12.2013. године, одборнице
Скупштине Града Ниша Душице Давидовић на Предлог одлуке о изменама Одлуке  о
правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша,

п р е д л а ж е

Скупштини Града Ниша да одбије Амандман број: 1570/2013-02 од 13.12.2013.
године, одборнице Скупштине Града Ниша Душице Давидовић на члан 1. Предлога
одлуке о изменама Одлуке о правима из области социјалне заштите на територији
Града Ниша.

О б р а з л о ж е њ е
Одборница Скупштине Града Ниша Душица Давидовић поднела је Амандман,

број 1570/2013-02 од 13.12.2013. године, на члан 1. Предлога одлуке о изменама
Одлуке о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша, којим се
предлаже проширење круга корисника права на бесплатан оброк.

Чланом 115 Пословника Скупштине Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'',
100/2008), прописано је да је предлагач дужан да пре седнице Скупштине размотре
амандмане и предложи Скупштини прихватање или одбијање сваког амандмана
посебно.

Чланом 26. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала
("Службени лист Града Ниша", број  125/2008) прописано је када се Веће изјашњава о
амандману који су поднели други предлагачи на предлог акта Већа, обрађивач тог акта
је дужан да за потребе Већа припреми мишљење са образложењем о одбијању или
прихватању  амандмана.

На основу прописаних овлашћења, Управа за дечију, социјалну и примарну
здравствену заштиту, као обрађивач предлога, доставила је следеће мишљење:

Одлуком о изменама Одлуке о правима из области социјалне заштите на
територији Града Ниша дефинисано је да право на бесплатан оброк имају сва лица
корисници новчане социјалне помоћи са утврђеним потпуним губитком радне
способности према прописима о раду и о пензијско инвалидском осигурању као и лица
која су са овим лицима сауживаоци права под условом да су и она потпуно радно
неспособна.

У Амандману који је поднела одборница Скупштине Града Ниша предлажу се
категорије корисника права на бесплатан оброк које су у потпуности већ обухваћене
Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша. Чланом
4. Одлуке о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша“, број 101/12) предвиђено је да се лицима која услед
старости,болести или инвалидитета имају ограничене физичке и психичке способности



да задовоље свакодневне основне личне и животне потребе обезбеђује помоћ у кући
која обухвата и допремање хране у стан корисника. Одлуком о правима из области
социјалне заштите на територији града Ниша обухваћена је помоћ која укључује
допремање хране у стан корисника дефинисаних чланом 4 Одлуке.

Везано за другу предложену категорију од стране одборнице, децу до 15 година и
старију децу на редовном школовању до 26 година,чињеница је да се ове категорије
лица у смислу Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 24/2011)
сматрају лицима неспособним за рад, и они су увек сауживаоци права на новчану
социјалну помоћ, па самим тим и остварују право на бесплатан оброк, а изменом
одлуке су само ближе прецизирани чланови породице који испуњавају услове за
остваривање права на бесплатан оброк пошто у породици могу живети и радно
способна лица која не спадају у категорију деце до 15 година и старије деце на
редовном школовању до 26 година, и таква лица не могу по аутоматизму остваривати
право на бесплатан оброк већ своја права могу остварити преко других видова и облика
социјалне заштите.

Треба напоменути и да деца из породица које се налазе у стању социјалне
потребе остварују право и на бесплатну ужину у основној школи коју похађају што је
дефинисано Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града
Ниша („Службени лист Града Ниша“ бр 66/10,71/10 и 2/12).

Управа за дечију, социјалну и примарну здравстену заштиту је мишљења да
Амандман одборнице не треба прихватити.

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 16.12.2013. године, је
разматрајући овај Амандман прихватило мишљење Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту и предлаже Скупштини Града Ниша да одбије
Амандман.

Број: 1725-2/2013-03
У Нишу, 16.12.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Председник

Проф. др Зоран Перишић



На основу члана 46 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/2007), члана 56 Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008) и члана 115 Пословника Скупштине Града Ниша (''Службени лист Града
Ниша'', 100/2008),

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној, 16.12.2013. године,
разматрајући Амандман број 1578 од 14.12.2013. године oдборничке групе ''Избор
за бољи живот'',

п р е д л а ж е

Скупштини Града Ниша да одбије Амандман број 1578 од 14.12.2013.
године, који је поднела oдборничка група ''Избор за бољи живот'', на члан 8.
Предлога одлуке о буџету града Ниша за 2014. годину

О б р а з л о ж е њ е

Одборничка група ''Избор за бољи живот'' поднела је Амандман број 1578 на
члан 8. Предлога одлуке о буџету града Ниша за 2014. годину.

Чланом 115 Пословника Скупштине Града Ниша (''Службени лист Града
Ниша'', 100/2008), прописано је да је предлагач дужан да пре седнице Скупштине
размотре амандмане и предложи Скупштини прихватање или одбијање сваког
амандмана посебно.

Члан 26. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала
(''Службени лист Града Ниша'', 125/2008), прописано је да када се Веће изјашњава
о амандману који су поднели други предлагачи на предлог акта Већа, обрађивач
тог акта је дужан да за потребе Већа припреми мишљење са образложењем о
одбијању или прихватању амандмана.

На основу наведених овлашћења Управа за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке доставила је изјашњење да:

Амандман треба одбити, јер се истим предлаже смањење износа код
корисника - Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај са
непостојеће економске класификације „525“ и непостојеће функције „320“ у
Предлогу одлуке о буџету Града Ниша за 2014. годину.

Градско веће града Ниша на седници одржаној 16.12.2013. године
разматрало је амандман, прихватило  изјашњење надлежне управе и предлаже
Скупштини Града да одбије овај амандман.

Број: 1725-3/2013-03
У Нишу, 16.12.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Председник

Проф.др Зоран Перишић





На основу члана 46 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007), члана 56 Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008) и
члана 115 Пословника Скупштине Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'',
100/2008),

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној, 16.12.2013. године,
разматрајући Амандман број 1579 од 14.12.2013. године који је поднела одборница
Скупштине Града Ниша Драгана Стојановић Крстић

п р е д л а ж е

Скупштини Града Ниша да одбије Амандман број 1579 од 14.12.2013. године,
који је поднела одборница Скупштине Града Ниша Драгана Стојановић Крстић, на
Предлог плана генералне регулације подручја Градске општине Црвени Крст – друга
фаза.

О б р а з л о ж е њ е

Одборница Скупштине Града Ниша Драгана Стојановић Крстић поднела је
Амандман број 1579 на Предлог плана генералне регулације подручја Градске општине
Црвени Крст – друга фаза.

Чланом 115 Пословника Скупштине Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'',
100/2008), прописано је да је предлагач дужан да пре седнице Скупштине размотре
амандмане и предложи Скупштини прихватање или одбијање сваког амандмана
посебно.

Члан 26. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала
(''Службени лист Града Ниша'', 125/2008), прописано је да када се Веће изјашњава о
амандману који су поднели други предлагачи на предлог акта Већа, обрађивач тог акта
је дужан да за потребе Већа припреми мишљење са образложењем о одбијању или
прихватању амандмана.

На основу наведених овлашћења Управа за планирање и изградњу доставила је
изјашњење са ставом Комисије за планове града Ниша да:

Амандман треба одбити, јер представља потпуну промену саобраћајног решења
Парцелација је проведена кроз РГЗ, Служба за катастар непокретности Ниш.

Градско веће Града Ниша на седници одржаној 16.12.2013. године разматрало је
амандман, прихватило  изјашњење надлежне управе и предлаже Скупштини Града да
одбије овај амандман.

Број: 1725-4/2013-03
У Нишу, 16.12.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Председник

Проф. др Зоран Перишић



На основу члана 46 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007), члана 56 Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008) и
члана 115 Пословника Скупштине Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'',
100/2008),

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној, 16.12.2013. године,
разматрајући Амандман број 1580 од 14.12.2013. године који је поднела одборница
Скупштине Града Ниша Драгана Стојановић Крстић

п р е д л а ж е

Скупштини Града Ниша да одбије Амандман број 1580 од 14.12.2013. године,
који је поднела одборница Скупштине Града Ниша Драгана Стојановић Крстић, на
Предлог плана генералне регулације подручја Градске општине Црвени Крст – друга
фаза.

О б р а з л о ж е њ е

Одборница Скупштине Града Ниша Драгана Стојановић Крстић поднела је
Амандман број 1580 на Предлог плана генералне регулације подручја Градске општине
Црвени Крст – друга фаза.

Чланом 115 Пословника Скупштине Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'',
100/2008), прописано је да је предлагач дужан да пре седнице Скупштине размотре
амандмане и предложи Скупштини прихватање или одбијање сваког амандмана
посебно.

Члан 26. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала
(''Службени лист Града Ниша'', 125/2008), прописано је да када се Веће изјашњава о
амандману који су поднели други предлагачи на предлог акта Већа, обрађивач тог акта
је дужан да за потребе Већа припреми мишљење са образложењем о одбијању или
прихватању амандмана.

На основу наведених овлашћења Управа за планирање и изградњу ддоставила
је изјашњење са ставом Комисије за планове града Ниша да:

Амандман треба одбити, јер би прихватање Амандмана условило поновни јавни
увид плана. Саобраћајно решење је преузето из ранијих планова и парцелација је
спроведена кроз РГЗ, Служба за катастар непокретности Ниш.

Градско веће Града Ниша на седници одржаној 16.12.2013. године разматрало је
Амандман, прихватило  изјашњење надлежне управе и предлаже Скупштини Града да
одбије овај амандман.

Број: 1725-5/2013-03
У Нишу, 16.12.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Председник

Проф. др Зоран Перишић


