
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД НИШ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 

 
 
 
 

На основу члана  48. Одлуке о буџету Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 118/18), 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 19.07.2019. године, доноси  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I  Град Ниш прихвата реализацију и суфинансирање пројекта „Интегрисана подршка 
за расељена лица и избеглице у Босни и Херцеговини, Црној Гори и Србији“,  хуманитарне 
организације „Божур“, који као партнер CRS (Catolic Relief Services – Католичка служба 
помоћи) и BPRM (Bureau of Population, Refugees, and Migration – US Department of State – 
Биро за становништво, избеглице и миграције – Америчко државно министарство) 
имплементира пројекат.  

 
II Циљ пројекта је да се избегла и интерно расељена лица успешно врате или 

интегришу у своје општине кроз подршку за Град Ниш за 22 породице које су подржане од 
стране Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије кроз Регионални стамбени 
програм у куповини опреме за покретање или проширење пословне активности у вредности 
од 1000 долара без ПДВ, односно 1200 долара са ПДВ по кориснику. 

 
III Укупна вредност пројекта за Град Ниш је 26.400 долара са ПДВ од чега су 

донаторска средства у износу од 24 000 долара, а  град суфинансира пројекат у износу до 
2.400 долара у динарској противвредности по средњем курсу Народне Банке Србије на дан 
уплате, односно 10 % од вредности пројекта. 

 
IV Средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су Одлуком о буџету Града 

Ниша у 2019. години („Службени лист Града Ниша“, број 118/18), у оквиру Раздела  04- 
Градска управа, глава 4.1 Градска управа, Програм 11- Социјална и дечија заштита, 
Програмска активност  0901-0001- Једнократне помоћи и други облици помоћи,  функција 
040-Породица и деца, економска класификација 481 – дотације осталим непрофитним 
институцијама са позиције број 155а. 

 
V Време реализације пројекта је до 29.09.2019. године. 
 
VI Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да са Хуманитарном организацијом 

„Божур“, закључи уговор о регулисању међусобних права и обавеза. 
 
VII Налаже се Градској управи Града Ниша, Секретаријату за дечију и социјалну 

заштиту и Секретаријату за финансије да реализују ово решење. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Хуманитарна организација „Божур“, обратила се Граду са предлогом за сарадњу на 

реализацуји пројекта „Интегрисана подршка за расељена лица и избеглице у Босни и 



Херцеговини, Црној Гори и Србији“, који као партнер CRS (Catolic Relief Services – 
Католичка служба помоћи) и BPRM (Bureau of Population, Refugees, and Migration – US 
Department of State – Биро за становништво, избеглице и миграције – Америчко државно 
министарство) имплементира пројекат.  

Пројекат је урађен на основу података добијених од Комесаријата за избеглице и 
миграције и исказане потребе за економским оснаживањем породица које су подржане кроз 
Регионални Стамбени  Пројекат, а имају потребу за оваквом врстом подршке пошто 
испуњавају унапрд одређене критеријуме. Подршка се састоји у куповини опреме за 
покретање или проширење пословних активности као и стручне обуке о предузетништву, 
уско стручна предавања, обуке у потребним областима, курсеве, преквалификацију. 

Пројектом је за Град Ниш била предвиђена подршка за 20 породица, у укупном 
износу од 20. 000 долара без ПДВ, односно 24.000 долара са ПДВ. Суфинансирањем пројекта 
од стране Града Ниша, обезбедиће се додатна подршка за још две породице. 

Средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су Одлуком о буџету Града Ниша у 
2019. години („Службени лист Града Ниша“, број 118/18), у оквиру Раздела  04- Градска 
управа, глава 4.1 Градска управа, Програм 11- Социјална и дечија заштита, Програмска 
активност  0901-0001- Једнократне помоћи и други облици помоћи,  функција 040-Породица 
и деца, економска класификација 481 – дотације осталим непрофитним институцијама са 
позиције број 155а. 

На основу свега напред изложеног,  посебно имајући у виду и број избеглих и интерно 
расељених лица на територији Града Ниша,  њихову  економску ситуацију и жељу да се 
трајно интегришу у нову средину, као и обавезу локалне самоуправе да свим становницима 
омогући у складу са својим финансијским могућностима, подршку у превазилажењу 
проблема и потешкоћа, донето је решење као у диспозитиву. 

 
 

Број: 697-15/2019-03 
У Нишу, 19.07.2019. године        
    

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

 
 

                                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
 
                                                                                                                          Дарко Булатовић 
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