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 и 58/2009)
Градско веће Града Ниша, на седници, од 17.12.2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
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 представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града
Ниша, одређују се Душица Давидовић, члан Градског већа Града Ниша и Иван
Николић, начелник Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту.

Број: 1747-13/2009-03
У Нишу, 17.12.2009. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Председник
мр Милош Симоновић

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,
48/94, 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_______2009. 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 града Ниша“ број 9/2008 и 18/2009) у члану 2 став 2 после алинеје 2 додају
се нове алинеје које гласе:
„ -Право на бесплатан оброк могу остварити избеглице и интерно расељена лица са
територије Косова и Метохије који имају боравиште на територији града Ниша.
- Право на накнаду трошкова за поступак вантелесне оплодње могу остварити
избеглице и интерно расељена лица са територије Косова и Метохије који имају
боравиште на територији града Ниша.“
Члан 2
У члану 36 додаје се нови став и гласи:
„Право на бесплатан оброк могу да остваре и избеглице и интерно расељена лица са
територије Косова и Метохије под условом да имају приходе до износа минималног нивоа
социјалне сигурности и да имају боравиште на територији града Ниша најмање годину дана
пре подношења захтева“.
Члан 3
У члану 39 додаје се став 3 и гласи:
„Избеглице и интерно расељена лица са територије Косова и Метохије, из члана 36
став 2 , уз захтев за бесплатан оброк, уз сву потребну документацију из става 1 овог члана,
прилажу и копије избегличких легитимација свих пунолетних чланова породице за
избеглице, односно копије легитимација интерно расељених лица и уверења Полицијске
управе о боравишту на територији града Ниша за интерно расељена лица“.

Члан 4
Члан 42 мења се и гласи:
„Припрему и испоруку дневног топлог оброка, односно набавку, паковање и испоруку
једномесечног пакета прехрамбених намирница врши Установа за предшколско васпитање,
образовање, здравствену заштиту, исхрану, угоститељство и туризам „Пчелица“ Ниш.
Са Установом из става 1 овог члана Град Ниш закључиће уговор којим ће регулисати
међусобна права и обавезе.
Изузетно од одредбе става 1 овог члана ако Организација Црвеног Крста, или друго
правно или физичко лице, или друга организација, набави, или на други начин обезбеди без
накнаде прехрамбене намирнице за потребе корисника бесплатног оброка, садржина и начин
испоруке пакета прехрамбених намирница биће уређена посебним актом из члана 37, став 3
ове Одлуке“.
Члан 5
У члану 46 став 1 алинеја 5 мења се и гласи:
„- деца из породица које остварују приходе до износа минималног нивоа социјлне
сигурности“.
Члан 6
Члан 47 мења се и гласи:
„Организовање припреме и дистрибуцију ужине из претходног члана врши Установа
за предшколско васпитање, образовање, здравствену заштиту, исхрану, угоститељство и
туризам „Пчелица“ Ниш.
Са Установом из става 1 овог члана град Ниш закључује уговор којим се регулишу
међусобна права и обавезе“.
Члан 7
Члан 83 мења се и гласи:
„Накнада трошкова за поступак вантелесне оплодње је посебан облик социјалне
заштите којим је обухваћена породица која због стерилитета или привремене неплодности
нема деце, а у поступку је вантелесне оплодње.
Накнада трошкова за поступак вантелесне оплодње који се обавља на клиникама ван
Ниша врши се до висине износа трошкова који се плаћају за поступак вантелесне оплодње
на Гинеколошко-акушерској клиници Клиничког центра у Нишу.
Право на накнаду трошкова за поступак вантелесне оплодње могу да остваре брачни
и ванбрачни другови који имају пребивалиште, односно боравиште (избеглице и интерно
расењена лица са територије Косова и Метохије) на територији града Ниша најмање годину
дана пре подношења захтева“.
Лица из предходног става млађа од 38 година, могу остварити право на накнаду
трошкова за вантелесну оплодњу под условом да су већ били у поступку вантелесне оплодње

који је финансирао Републички завод за здравствено осигурање Београд – Филијала за
Нишавски округ".
Члан 8
У члану 86 после става 2 додаје се став 3 који гласи:
„Захтев за остваривање права на накнаду трошкова за поступак вантелесне оплодње
може се поднети најраније 30 дана од назначеног термина за обављање поступка вантелесне
оплодње“.
Члан 9
У члану 87 став 1 мења се и гласи:
„Уз захтев за остваривање права на накнаду трошкова за поступак вантелесне
оплодње подносилац захтева прилаже:
- фотокопије личних карата за брачне /ванбрачне другове, фото-копија избегличке
легитимације за избеглице, легитимација интерно расељеног лица и уверење
Полицијске управе о боравишту на територији града Ниша за интерно расељена
лица,
- потврду о висини остварених прихода у предходна три месеца у односу на месец
у коме се подноси захтев за брачне /ванбрачне/ другове,
- уверење Националне службе за запошљавање за незапослена лица,
- потврда изабране здравствене установе да су у поступку вантелесне оплодње са
назначеним термином обављања поступка,
- профактура ( предрачун) изабране здравствене установе о висини трошкова за
обављање поступка вантелесне оплодње,
- лица млађа од 38 година достављају потврду Републичког завода за
здравствено осигурање Београд – Филијала за Нишавски округ о
обављеном поступку вантелесне оплодње“.
Члан 10
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
града Ниша“.
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Број __________
У Нишу, ______ 2009.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Проф. др Миле Илић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

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.
Скупштина града Ниша донела је Одлуку о правима из области социјалне
заштите на територији града Ниша ("Службени лист града Ниша" бр.9/2008 и 18/2009
) којом су утврђена права из области социјалне заштите: помоћ у кући, дневни
боравак, опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или у другу
породицу, једнократна помоћ, смештај у прихватилиште и прихватну станицу,
бесплатан оброк и ужина за децу, ослобађање од плаћања комуналних услуга као и
трошкове сахране. Поред тога утврђени су и посебни облици социјалне заштите :
социјално становање у заштићеним условима, привремено становање и накнада
трошкова за вантелесну оплодњу.
Реализацијом наведене Одлуке у пракси, јавила се потреба за неким новим
решењима и корекцијама.
Локалним планом акције за унапређење положаја избеглих и интерно
расељених лица у граду Нишу („Службени лист града Ниша“, број 19/2009) у оквиру
поглавља Општи и посебни циљеви предвиђен је посебни циљ 3 који гласи:
Унапредити могућности за приступ правима за избегла и интерно расељена лица
кроз поједностављење процедура за остваривање права из надлежности локалне
самоуправе и развој програма правне помоћи. Остварење наведеног посебног циља
постиже се доношење нових и изменама и допунама постојећих одлука.
Предложеним изменама и допунама Одлуке о правима из области социјалне
заштите на територији града Ниша избеглицама и интерно ресељеним лицима која
бораве на територији града Ниша омогућава се остваривање права на накнаду
трошкова за поступак вантелесне оплодње и права на бесплатан оброк.
Установа за предшколско вспитање, образовање, здравствену заштиту,
исхрану, угоститељство и туризам "Пчелица " због делатности којима се бави има
велики значај за град. Дугогодишње искусво ове Установе у наваци прехрамбених
намирница и свакодневној припреми и дистрибуцији оброка за неколико хиљада
деце предшколског узраста доказује да њен капацитет може да задовољи и потребе
за припрему дистрибуцију бесплатне ужине школској деци која су корисници овог
права.
Код признавања права на накнаду трошкова за поступак вантелесне оплодње
нагло
се повећао број заинтересованих парова
који
обављање поступка
вантелесне оплодње желе да изврше на Гинеколошко-акушерској клиници у Нишу,
где су трошкови поступка најповољнији у односу на друге клинике. Како би се
омогућило што већем броју парова да обаве поступак вантелесне оплодње
предлаже се измена одлуке у делу који се односи на висину трошкова поступка.
Предложеним изменама и допунама Одлуке о правима из области социјалне
заштите на територији Града Ниша допринело би се ефикаснијем и потпунијем
сагледавању социјалних потреба грађана.

У прилогу је достављен преглед чланова Одлуке о правима из области
социјалне заштите на територији Града Ниша који се мењају и допуњују.

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ЗА ДЕЧИЈУ,
СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
___________________________
ИВАН НИКОЛИЋ

