
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД НИШ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 

 
 
 
 

На основу члана 31. и 48. Одлуке о буџету Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 118/18) и члана 2. и 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („ 
Службени лист Града Ниша”, број 1/13, 95/16, 98/16, 124/16 и 144/16), Градско веће Града 
Ниша на седници одржаној 21.02.2019. године, доноси  

 
 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е  
 
 

I Град Ниш прихвата реализацију Уговора о обезбеђењу смештаја и исхране за тражиоце азила и 
мигранте пружањем услуге ажурно, стручно и квалитетно, у свему према важећим прописима, 
професионалним стандардима струке за ту врсту услуге, системима квалитета који одговарају 
прописима о производњи и промету животних намирница и добрим пословним обичајима.  
II Град Ниш уговор закључује са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије који 
је задужен  за реализацију обезбеђивања материјалних услова прихвата у оквиру реализације  
Пројекта TF MADAD/2017/T04.86 (МАДАД 2), који се реализује на основу Уговора о 
бесповратној помоћи ТF-MADAD/2017/T04.86 за финансирање пројекта „Наставак подршке за 
повећање и унапређење капацитета за управљање мигрантском кризом у РС“, потписаног дана 13. 
јануара 2018. између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, као 
Координатора пројекта, Комесаријата за избеглице и миграције, Министарства унутрашњих 
послова, Министарства здравља, Министарства просвете, науке и технолошког развоја као 
партнера и Европске Уније. 
III Град Ниш ће услуге пружати у Установи „Дечије одмаралиште Дивљана“. 
IV Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да са Комесаријатом за избеглице и миграције 
Републике Србије потпише уговор о обезбеђењу смештаја и исхране за тражиоце азила и 
мигранте, чији текст предлога је саставни део овог Решења. 
V Обавезује се Установа „Дечије одмаралиште Дивљана“ да у име и за рачун Града Ниша 
реализује уговорне обавезе.  
VI Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да са Установом „Дечије одмаралиште Дивљана“, 
потпише уговор којим ће се регулисати права и обавезе. 
VII Налаже се Градској управи Града Ниша – Секретаријату за финансије и Секретаријату за 
дечију и социјалну заштиту да Одлуком о буџету Града Ниша за 2019. годину дефинишу позиције 
које би омогућиле реализацију оба уговора. 
VIII Налаже се Градској управи Града Ниша – Секретаријату за финансије, Секретаријату за 
дечију и социјалну заштиту и Установи „Дечије одмаралиште Дивљана“, да реализују ово Решење. 
 

 
О  б р а з л о ж е њ е 

 
 

Захтевом Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број:46-00-00024/2016-
01 од 22.08.2016. године, одређен је објекат „Дечије одмаралиште Дивљана“ у власништву Града 
Ниша за привремени смештај и обезбеђивање основних животних услова лица миграната и 
тражиоца азила  у Републици Србији. 



 Закључком Владе Републике Србије 05 Број:019-9572/2016 од 11. октобра 2016. године дата је 
сагласност да се у општинама и градовима у пограничним подручјима Републике Србије обезбеде 
објекти за пружање помоћи, прихват, обезбеђивање основних животних услова и привремени 
смештај миграната, као и тражилаца азила који бораве у Републици Србији. 
Уговор о бесповратној помоћи ТF-MADAD/2017/T04.86 за финансирање пројекта „Наставак 
подршке за повећање и унапређење капацитета за управљање мигрантском кризом у РС“ потписан 
дана 13.јануара 2018. између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, као 
Координатора пројекта, Комесаријата за избеглице и миграције, Министарства унутрашњих 
послова, Министарства здравља, Министарства просвете, науке и технолошког развоја као 
партнера и Европске Уније. 
У складу са горе наведеним Уговором, Пројекат TF MADAD/2017/T04.86 (МАДАД 2), 
Комесаријат за избеглице и миграције, као партнер на пројекту, задужен је и за реализацију 
обезбеђивања материјалних услова прихвата. 
Град Ниш је у корист и за рачун трећег лица, Установе „Дивљана“, са Комесаријатом за избеглице 
и миграције закључио Уговор о обезбеђивању смештаја и исхране за тражиоце азила и мигранте, 
деловодни број Комесаријата 9-9/500, деловодни број Града 3150/2016-01, од 29. септембра 2016. 
године, Анекс 1 Основног уговора, деловодни број Комесаријата 019-2326/9-2016 од 26. септембра 
2017. године, деловодни број Града 3255/2017-01 од 29. септембра 2017. године, Анекс 2 Основног 
уговора, деловодни број Комесаријата 9-9/500-2/2016 од 25. децембра 2017. године, деловодни 
број Града 3255-1/2017-01 од 27. децембра 2017. године,  Анекс 3 Основног уговора, деловодни 
број Комесаријата 9-9/500-3/2016 од 12. марта 2018. године, деловодни број Града 1097/2018-01 од 
30. марта 2018. године, Анекс 4 Основног уговора, деловодни број Комесаријата 9-9/500-4/2016 од 
30. марта 2018. године, деловодни број Града 1562/2018-01 од 8. маја 2018. године и Анекс 5 
Основног уговора, деловодни број Комесаријата 9-9/500-5/2016 од 27. јуна 2018. године, 
деловодни број Града 2653/2018-01 од 9. јула 2018. године. Важност уговора је била до 28. 
септембра 2018. године. 
Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије, понудио је Граду Нишу предлог Уговора  
о обезбеђивању смештаја и исхране за тражиоце азила и мигранте којим би се наставила сарадња 
на пружању услуга смештаја и исхране  тражиоца азила и миграната у објекту у Дивљани. 
За реализацију овог Решења и уговорних обавеза Градска управа Града Ниша – Секретаријат за 
финансије и Секретаријат за дечију и социјалну заштиту обезбедиће услове у буџету Града Ниша 
за 2019. годину, на доходовној и расходној страни буџета. 
Из свега напред изложеног, а имајући у виду обавезе које су у реализацији пројекта „Наставак 
подршке за повећање и унапређење капацитета за управљање мигрантском кризом у РС“, 
прихватили надлежна министарства и Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије, 
Градско веће Града Ниша донело је решење као у диспозитиву. 
 
 

Број: 169-22/2019-03 
У Нишу, 21.02.2019. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Проф. др Милош Банђур 
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