
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 48. Одлуке о буџету Града Ниша за 2018. годину („Службени лист Града
Ниша“, број 130/2017), и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016 и 98/2016, 124/2016 и 144/2016),

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 13.02.2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ПРИХВАТАЊУ УЧЕШЋА И СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА
ИЗГРАДЊЕ    ОГРАДЕ У ДЕЧИЈЕМ ОДМАРАЛИШТУ „ДИВЉАНА“

I Град Ниш прихвата учешће и суфинансирање Пројекта изградње ограде у Дечијем
одмаралишту „Дивљана“ одобреним Одлуком Комесара број 36-19/7 од 12.10.2017. године, а
на основу Јавног позива јединицама локалне самоуправе у Републици Србији објављеног
21.09.2017. године.
II Носилац пројекта је Град Ниш, а локални партнер на пројекту је Установа Дечије
одмаралиште „Дивљана“.
III Укупна вредност пројекта је до 564.950,00 РСД, од чега Комесаријат за избеглице и
миграције пројекат финансира са износом од 499.950,00 РСД, а Град Ниш пројекат
суфинансира до износа од 65.000,00 РСД.
IV Време реализације пројекта је 6 месеци.
V Циљ пројекта је разграничење комплекса Дечијег одмаралишта „Дивљана“ од комплекса
Манастира.
VI Средства за учешће Града Ниша у реализацији  овог пројекта обезбеђена су у буџету
Града Ниша за 2018. годину у оквиру раздела 4 – градска управа, глава 4.1 – градска управа,
програма 11 – социјална и дечја заштита, пројекат 0901-П126 - Изградња ограде у Дечијем
одмаралишту „Дивљана“, функција 040 – породица и деца, позиција 200 (извор 01) у износу
од 65.000 динара , економска класификација 511.
VII Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да са Комесаријатом за избеглице и миграције
закључи уговор који је саставни део овог решења.
VIII Налаже се Градској управи Града Ниша- Секретаријату за дечију и социјалну заштиту и
Секретаријату за финансије, да реализују ово решење.
IX Градоначелник Града Ниша ће формирати посебан радни тим за реализацију овог
пројекта.
X Решење објавити у „Службеном листу Града Ниша.“



О б р а з л о ж е њ е

Влада Републике Србије донела је дана 17.03.2017. године Уредбу о утврђивању
Програма подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за достизање утврђених
циљева из области управљања миграцијама у јединицама локалне самоуправе, за 2017.
годину („Службени гласник РС”, број 26/17).

На основу Уредбе Комесаријат за избеглице и миграције расписао је дана 21.09.2017.
године Јавни позив јединицама локалне самоуправе Републике Србије у којима су смештени
мигранти, за доделу средстава намењених пројектима усмереним ка повећању толеранције,
отклањању предрасуда и развоју комуникације и дијалога кроз доделу средстава јединицама
локалне самоуправе за унапређење квалитета живота у локалној средини, као и доделу
средстава јединицама локалне самоуправе за рад едукативних, спортских, културно-
уметничких радионица и других сличних активности у које ће бити укључени мигранти.

Град Ниш је поднео пријаву на Јавни позив и Комисија за избор јединица локалне
самоуправе у којима су смештени мигранти, за доделу средстава намењених пројектима
усмереним ка повећању толеранције, отклањању предрасуда и развоју комуникације и
дијалога са мигрантима, на основу прописаних критеријума за учешће и расподелу
средстава, утврдила Листу јединица локалне самоуправе којима се додељују средства
намењена пројектима усмереним ка повећању толеранције, отклањању предрасуда и развоју
комуникације и дијалога са мигрантима, са предлогом износа средстава која се додељују.

Одлуком Комесара број 36-19/7 од 12.10.2017. године о избору јединица локалне
самоуправе Републике Србије у којима су смештени мигранти, а на основу утврђене Листе,
Граду Нишу додељена су средства у износу од 499.950,00 РСД.

Средства за учешће Града Ниша у реализацији  овог пројекта обезбеђена су у буџету
Града Ниша за 2018. годину у оквиру раздела 4 – градска управа, глава 4.1 – градска управа,
програма 11 – социјална и дечја заштита, пројекат 0901-П126 - Изградња ограде у Дечијем
одмаралишту „Дивљана“, функција 040 – породица и деца, позиција 200 (извор 01) у износу
од 65.000 динара , економска класификација 511.

На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог Пројекта за повећање
толеранције и отклањање предрасуда, Градско веће Града Ниша је одлучило као у
диспозитиву овог решења.

Број: 167-22/2018-03
У Нишу, 13.02.2018. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Дарко Булатовић


