На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша” број 1/2013) 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 05.06.2014. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Утврђује се Предлог одлуке о изменама Oдлуке о правима из области
социјалне заштите на територији Града Ниша.
II Предлог одлуке о изменама Oдлуке 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 Мирјана Поповић, начелник Управе за дечију, социјалну и примарну
здравствену заштиту.
Број: 755-1/2014-03
У Нишу,05.06.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Зоран Перишић

НАЦРТ
На основу члана9,111 и 209.Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број
24/2011) и члана 37. Статута града Ниша („Службени лист града Ниша“, број 88/08),
Скупштина града Ниша на седници одржаној __________2014 године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА 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 101/12,96/13) у члану 58.став 2. и став 3. бришу се .
Члан 2.
Члан 62. мења се и гласи:
„Избор правног лица или организације која ће обезбедити бесплатан оброк,спровешће
се у складу са Законом о јавним набавкама,осим у случају када бесплатан оброк може
да се обезбеди кроз пројекат Организације Црвени крст Ниш у оквиру реализације
програмских активности и вршења јавних овлашћења те организације.
Одлуку о учешћу Града и прихватању пројекта из става 1. овог члана доноси Градско
Веће.
Поступак припреме и расподеле бесплатног оброка организује и спроводи Организација
Црвени крст Ниш у складу са нормативима,критеријумима и препорукама Међународне
Организације Црвени крст“
Члан 3.
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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење Одлуке о изменама Одлуке о правима из области социјалне
заштите на територији града Ниша садржан је у одредбама члана 111.Закона о
социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр. 24/2011) и у одредбама члана 7. и 10.
Закона о Црвеном крсту Србије („Службени гласник РС“ бр.107/2005).
Измене Одлуке о правима из области социјалне заштите на територији града Ниша
(„Сл.лист града Ниша“ број 101/2012) односе се на чланове Одлуке који регулишу
право на бесплатан оброк,односно начин реализације права на бесплатан оброк.
Чланом 7. Закона о Црвеном крсту Србије Црвеном крсту је између осталог поверено
вршење јавног овлашћења покретања,организовања и спровођења или учествовања у
редовним и ванредним акцијама солидарности у Републици Србији за помоћ угроженим
лицима и жртвама природних,еколошких и других несрећа и оружаних сукоба као и
обезбеђење у складу са законом,обуке људи,материјалних,финансијских и других
средстава за те акције.Чланом 10. горе поменутог Закона предвиђено је да Црвени крст
може организовати исхрану угрожених лица у редовним или ванредним ситуацијама.
Како организација Црвени крст од међународне организације Црвеног крста добија
одређену количину намирница за реализацију пројеката народних кухиња у Републици
Србији ,и на тај начин се спроводи исхрана социјално најугроженијих категорија
грађана у већини градова и општина у Републици Србији,неопходно је извршити
измену Одлуке,чиме се оставља могућност у случају подношења пројекта од стране
Организације Црвени крст Ниш да се кроз ангажовање намирница којима Организација
Црвени крст већ располаже ,постигне значајна уштеда буџетских средстава Града Ниша
намењених за остваривање права на бесплатан оброк.

УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ
И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
НАЧЕЛНИК
Мирјана Поповић
__________________

ЧЛАНОВИ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈИ СЕ
МЕЊАЈУ

Члан 58

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.
Управа надлежна за социјалну заштиту посебним актом уређује садржину и начин
испоруке бесплатног оброка на који сагласност даје Градско веће.
Члан 62.
Избор правног лица или организације која ће обезбедити бесплатан оброк,спровешће се у
складу са Законом о јавним набавкама.
Град Ниш и изабрано правно лице или организација закључиће посебан уговор о
регулисању међусобних права и обавеза.

