Седница
Социјално
–
економског савета Републике
Србије одржана у Нишу
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран
Ђорђевић присуствовао је седници Социјално – економског савета
Републике Србије у Нишу где је поручио да ће ускоро и у овом
граду бити формиран савет на локалном нивоу.
Министар Ђорђевић истакао је да ће Влада Србије наставити да
ради на унапређењу рада постојећих и формирању нових локалних
савета и додао да је формирање локалних савета од великог
значаја, јер утиче на унапређење целокупног рада СЕС-а на
нивоу државе.
„Синдикати и послодавци за нас представљају партнере, јер сви
имамо заједнички циљ, а то је изградња једне модерне, јаке и
економски развијене Србије. Социјално – економски савети на
локалном нивоу представљају добру прилику да се разматрају
теме и дају смернице Републичком савету за стварање још бољих
услова рада, материјалних давања и помоћи свим грађанима“,
истакао је Ђорђевић.
Министар је рекао да су теме данашњег састанка биле извештај о
раду у току прошле године, као и планови за текућу годину, а
посебно је издвојио и представљање извештаја о напретку Србије
када је у питању поглавље 19.
„Представили смо кратак извештај Министарства за који смо
добили похвале од социјалних партнера, као и сугестије, за
које верујем да ће нам помоћи у остварењу осталих циљева из
поглавља 19“, навео је Ђорђевић.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић истакао је да је овај
састанак са Републичким СЕС-ом, на ком су представници града
Ниша имали прилику да се упознају са начином рада СЕС-а.
Како каже, развој града представља суштину једне заједнице и

то је циљ и града Ниша у наредном периоду, а формирање СЕС-а
на локалном нивоу је још један корак ка постизању тог циља.

Јавни
позив
за
избор
корисника помоћи за решавање
стамбених потреба избеглица
Предмет овог Јавног позива је додела помоћи кроз куповину 23
сеоскe
кућe и доделу пакета помоћи у виду набавке
грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја за лица
која имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији
Града.
Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину
сеоске куће и доделу пакета Помоћи је бесповратна и одобрава
се у максималном износу до 11.000 евра у динарској
противвредности по средњем курсу НБС на дан конверзије.
Помоћ за куповину сеоске куће одобрава се у максималном износу
до 9.500 евра, у динарској противвредности по средњем курсу
НБС на дан конверзије, док се Пакет помоћи одобрава у
максималном износу до 1.500 евра,у динарској противвредности
по средњем курсу НБС на дан конверзије.Изабрани корисник
помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину
сеоске куће и доделу пакета Помоћи може додатно да учествује
сопственим средствима у купопродајној цени сеоске куће у
износу до 50% .
Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи
кроз куповину сеоских кућа и доделом пакета Помоћи, могу
остварити избеглице које су, услед догађаја из периода од
1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у
Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања

стамбене потребе, и то:
– избеглицама које живе у колективним центрима или неком
другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и
– угроженим избеглицама у приватном смештају и бившим
носиоцима станарског права, а који су без трајног решења у
земљи порекла или Републици Србији, а све према утврђеним
критеријумима угрожености.
Помоћ може да оствари избеглица и чланови његовог породичног
домаћинства који имају боравиште/пребивалиште на територији
Града, под условима, мерилима и у поступку који су утврђени
Правилником.
Заинтересована лица подносе пријаве на Јавни позив са
потребним доказима Комисији за избор корисника Града Ниша,
најкасније у року од 45 дана од дана јавног оглашавања.
Документација се доставља у писарницу Града Ниша или путем
поште на адресу: ул. Обреновићева бб, ТЦ Калча, ламела Б, 1.
спрат, локал 39 са напоменом „За Јавни позив – РСП,
Потпројекат 5 – сеоске куће.”

Појачани оброк за кориснике
Hародне кухиње
Поводом предстојећих новогодишњих и божићних празника који су
нередни дани, Црвени крст Ниш у сарадњи са Студентским центром
организује појачани оброк за кориснике Народне кухиње.
Том приликом сваки корисник Народне кухиње добиће: 2кг
пиринча, 2 кг пасуља, 1кг зачина, 2 кг тестенине, 2л уља и по
пет месних конзерви.
Појачани оброк за кориснике народне кухиње поделиће Студентски
центар на пунктовима 28.12. и 31.12.2018. године. Корисници
народне кухиње на овај начин биће обезбеђени поводом
предстојећих празника који су нерадни дани

Обавештење о јавном позиву за
решавање стамбених потреба
избеглица
Обавештење о ЈАВНОМ ПОЗИВУ за избор корисника помоћи за
решавање стамбених потреба избеглица при куповини 23 сеоске
куће и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског
материјала и/или куповину кућних апарата/намештаја.
Град Ниш обавештава избеглице и бивше избеглице које услед
догађаја између 1991-1995 године стекле статус избеглице у
Републици Србији ,без обзира на њихов статус у време решавања
стамбене потребе,да ће Јавни позив за избор корисника помоћи
за решавање стамбених потреба избеглица при куповини 23 сеоске

куће и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског
материјала и/или куповину кућних апарата/намештаја а у оквиру
Регионалног стамбеног програма-потпројекат 5,бити објављен
28.01.2019.године на огласним таблама Града Ниша ,месних
заједница и на интернет страни Града Ниша и Комесаријата за
избеглице и миграције.
Помоћ је бесповратна и одобрава се избеглицама са
пребивалиштем-боравиштем на територији Града Ниша за куповину
сеоске куће са окућницом у износу од максимално 9500 евра у
динарској противвредности и доделу пакета помоћи у
грађевиснком материјалу у маскималном износу до 1500 евра у
динарској противвредности.
Јавни позив ће трајати од 28.01.2019-13.03.2019. године, а све
информације могу се добити на телефон 018 526-157 или код
повереника за ибеглице у ТЦ Калча,ламела б, први спрат
канцеларија бр.39.

ГРАДОНАЧЕЛНИК : ДО ЈЕСЕНИ
ЗАВРШЕТАК
75
СТАНОВА
ЗА
ИЗБЕГЛИЦЕ
Градоначелник Дарко Булатовић обишао је данас градилиште у
улици др. Милоша Ђорића у којој се граде две ламеле са 75
станова намењених избеглицама из бивших југословенских
република.
Изградњу станова финансира Европска инвестициона банка
донацијом од око милион и пет стотина хиљада еура, уз учешће
града у обезбеђивању грађевинског земљишта и уређење комуналне
инфраструктуре укупне вредности од око 50 милиона динара.
Градоначелник Булатовић је рекао да је ово прва фаза, и
да ће, у наредној, бити изграђено још 140 станова.
”Све то од великог је значаја за град. Социјални станови

су завршени, ГСА је расписала тендер за нове три ламеле у
улици Mајаковског, ускоро почиње градња станова за припаднике
снага безбедности, и уз бројне пројекте приватног сектора,
можемо да кажемо да се Ниш ужурбано гради и развија”, рекао је
Градоначелник и нагласио да ће, у оквиру овог пројекта, бити
уређена и саобраћајница која води према Подвинику, где живи
већи број грађана који ће, такође, коначно добити сву
недостајућу инфраструктуру.
Повереник за избеглице Борис Нужда је рекао да у овом
тренутку у Нишу живи око 2000 избеглих лица, који имају право
да конкуришу за откуп, односно изнајмљивање ових станова.

Министарка проф.др Славица
Ђукић Дејановић у посети Нишу
Министарка без портфеља задужена за демографију и популациону
политику проф. др Славица Ђукић Дејановић боравила је данас у
Нишу где се сусрела са градоначелником Дарком Булатовићем,са
којим је разговарала о демографској политици
на локалном
нивоу.
“Ниш се у погледу демографије налази на републичком просеку са
око 9 рођених беба на хиљаду становника,али је неопходно овај
тренд подићи на виши ниво и то не само финансијском подршком
већ и едукацијом на терену”,рекла је министарка.
“Највећи успех града је што се данас све обавезе измирују
редовно у области социјалне и популационе политике. Укупно 150
милиона динара годишње Град Ниш дотира кроз своје директне
мере популационе политике,”рекао је градоначелник.
Министарка је после састанка са градоначелником присуствовала
градској седници Савета за здравље ,којом је председавао
проф.др Бранислав Тиодоровић,а на којој се анализирају питања

везана за функционисање
здравствених установа на нивоу
града.Тема данашњег савета за здравље била је управо
популациона политика на локалнoм нивоу и њихово усклађивање са
мерама државе.

Обележен
Дан
инвалидитетом

особа

са

Поводом националног Дана особа са инвалидитетом у Градској
кући је одржана свечана седница Савета за рад са особама са
инвалидитетом којој је присуствовао и градоначелник Ниша Дарко
Булатовић.
Ове године удружења особа са инвалидитетом функционишу
финансијски стабилније и могу да реализују своје програме без
већих потешкоћа.
Градоначелник је најавио
издавајање још додатних милион
динара из буџета за два нова удружења.
Представници удружења и организација заједнички су оценили да
је приступачност градским институцијама веома добра и да
надлежни показују спремност да изађу у сусрет свим захтевима
организација.
На свечаној седници презентован је и пројекат Унапређења
приступачности Града Ниша,под називом “Један лаки километар”о
томе како да инфратструктурне целине у граду буду доступније
инвалидима.

Презентација

програма

“Ромактед”
Презентација програма “Ромактед”
У Градској кући у Нишу одржана је презентација програма
Ромактед,који спроводи Савет Европе и који има за циљ да пружи
подршку ромској популацији од стране локалне самоуправе у
различитим сегментима.
Програм носи назив “Промовисање доброг управљања и оснживање
ромске заједнице на локалном нивоу”.
Формирана је и Инстуционална Радна група

са циљем унапређења

комуникације и координације активности, те побољшања
делотворности рада служби које се на локалном нивоу баве
проблемима Рома,као стручно радно тело Градског већа Града
Ниша.
Ово је пројекат који уз подршку Европске уније спроводи Савет
Европе у седам земаља Западне Европе и Турској, а фокусиран је
на изградњу политичке воље и подршци локалним самоуправама да
изграде капацитете за подршку ромској заједници, али и подршку
ромским заједницама да унапреде свој сопствени живот.
Програм “ROMACTED“
је усресређен на потребе које искажу
локалне и ромске заједнице у решавању заједничких проблема из
различитих области.
Поред тога, циљ програма је да оснажи Роме и Ромкиње и на
индивидуланом нивоу кроз унапређење личних капацитета и
вештина за остваривање својих права.

ИЗРАДА СОЦИЈАЛНИХ КАРТИ ЗА
НЕКАДАШЊЕ БОРЦЕ
Градоначелник Дарко Булатовић, градска већница Тијана Ђорђевић
Илић и директор Центра за социјални рад Свети Сава Зоран Јовић
обишли су данас Удружење бораца Гвоздени пук где су са
члановима удружења разговарали о реализацији пројекта
прикупљања информација за стварање социјалних карти бораца,
као основног документа на основу ког ће Град моћи да пружи
помоћ људима који су бранили отаџбину и њиховим породицама.
Како је речено, од преко 6000 колико се процењује да је
било учесника рата у Нишу, до сада је пријаве попунило теко
нешто више од 1000, тако да је важно убрзати анкетирање и што
пре окончати овај посао.
Градоначелник Булатовић је поручио да је локална самоуправа
осетила одговорност да и у практичном смислу помогне борцима,
не само на причи и речима, већ и на конкретним делима и
издвајањима новца из буџета, чиме се показује и однос Града
према тим удружењима, као и поштовање према људима који су
бранили земљу.
Он је рекао да ће бити створене
претпоставке да се наредне године, издвоји много више од 5
милиона динара, колико је за ову намену, издвојено ове године.
Већница Тијана Ђорђевић Илић и директор Јовић наглашавају да
ће се овим пројектом добити потпуна анализа стања у коме су
борци и њихове породице, и према резултатима те анализе
проценити шта су стварне потребе људи, и какве услуге треба
пружити породицама а да оне њима буду стварно и најпотребније.
Већница Илић је додала да ће се по усвајању буџета Града Ниша
за наредну годину расписати и конкурс за доделу средстава
удружењима која окупљају некадашње борце за финансирање
њихових програмских активности, чиме се ствара могућност да
локална самоуправа и на тај начин помогне борцима и њиховим

породицама.
Анкетирање се за сада обавља у просторијама удружења Гвоздени
пук у Месној канцеларији Чаир у Душановој улици, а активисти
овог удружења кажу да ће наредних дана почети обилазак и
околних села, како би се и људима који немају могућности или
времена да дођу до центра града помогло да буду анкетирани и
пописани, како би стекли право на помоћ. Једна од идеја је и
да се овај пројекат прошири на територију читавог Округа, где
се процењује да има око 17 000 некадашњих бораца.

ПОЧЕЛА
ПОДЕЛА
НАЈУГРОЖЕНИЈИМА

ПОМОЋИ

Градска организација Црвеног крста спроводи акцију поделе
хуманитарних пакета који садрже брашно и препарате за хигијену
социјално најугроженијим породицама са територије Ниша. Реч је
о једнократној помоћи која се додељује под покровитељством
Министарства за рад, борачка и социјална питања. Обезбеђено је
500 пакета, а према речима секретара Градског одбора Црвеног
крста Сање Стојановић, до сада је подељено 300 пакета, док ће
преосталих 200 до корисника стићи у наредним данима. Она је
нагласила да од уторка почиње и испорука огревног дрвета, које
ће најсиромашнијим помоћи да лакше преброде предстојећу зиму.
Екипа Црвеног крста данас је обишла и помоћ уручила осмочланој
породици Јовановић у Лалинцу, коју чине седамдесетогодишња
старица, њена два сина, од којих је један тешко болестан и
петоро унучића узраста од 7 до 17 година, које одрастају без
мајке. У оближњој Сечаници, помоћ је уручена и петочланој
породици Младеновић, која такође живи у готово нељудским
условима, без икаквих примања, изузев осим социјалне помоћи.

Заједно са Црвеним крстом ове две породице посетила је и члан
Градског већа Тијана Ђорђевић Илић која је истакла да ће Град,
у сарадњи са Центром за социјални рад, учинити све да се овим
породицама помогне, пре свега најмлађима, кроз мере
Пронаталитетне политике за породице са децом у руралном
подручју. Такође, уз помоћ донатора Град ће, према њеним
речима, покушати да помогне и у поправљању услова у којима ови
људи живе, док је Црвени крст најавио помоћ у гардероби, преко
потребној у наступајућим хладним данима.

