
 
 
 
 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА 
ГРАД  НИШ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
 
 

На основу члана 46. Одлуке о буџету Града Ниша за 2021. годину („Службени лист Града 
Ниша“, број 114/2020) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени 
лист Града Ниша, број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016, 144/2016 и 117/2020), Градско веће 
Града Ниша, на седници одржаној дана 24.05.2021. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ О ПРИХВАТАЊУ УЧЕШЋА И СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА  „ЗАВРШЕТАК ИЛИ 
АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКАТА/ТРАЈНО ЗБРИЊАВАЊЕ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА“ 

 

I Град Ниш прихвата учешће и суфинансирање пројекта „Завршетак или адаптација 
објекта/трајно збрињавање интерно расељених лица“.  

II Носилац пројекта је Град Ниш, а пројекат реализује и суфинансира Комесаријат за 
избеглице и миграције Републике Србије на основу Уредбе о утврђивању Програма 
подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева 
из области управљања миграцијама у јединицама локалне самоуправе, за 2021. годину 
(„Службени гласник РС”, број 6/2021 од 29. јануара 2021. године).  

Време реализације пројекта је 6 месеци, у периоду од 01.06.2021. године до 31.12.2021. 
године. 

III Циљ пројекта је побољшање услова становања интерно расељених лица док су 
у расељеништву, која живе на  територији Града Ниша, кроз доделу помоћи намењене за 
завршетак или адаптацију стамбеног објекта набавком грађевинског материјала. 

 
IV Укупна вредност пројекта је 3.000.000,00 РСД, Град Ниш суфинансира пројекат у 

износу до 300.000,00 РСД, односно до 10% вредности, а Комесаријат за избеглице и миграције 
Републике Србије  у износу од 2.700.000,00 РСД, односно 90% укупне вредности пројекта. 

V Средства за реализацију овог пројекта, суфинансирања, обезбеђена су у буџету Града 
Ниша за 2021. годину у Разделу 8, Глава 8.01, Програм 11, Пројекат 0901-0001, функција 040, на 
позицији број 111, економска класификација 472. 

VI Овлашћује се Градоначелница Града Ниша да са Комесаријатом за избеглице и 
миграције Републике Србије потпише Уговор којим ће се ближе регулисати права и обавезе 
учесника у реализацији пројекта.  

VII Налаже се Градској управи за друштвене делатности и Градској управи за финансије 
да реализују ово решење. 

 VIII Решење доставити: Градоначелници Града Ниша, Градској управи за друштвене 
делатнсти, Градској управи за финансије, Комесаријату за избеглице и миграције Републике 
Србије и архиви Градског већа града Ниша. 

 



 О б р а з л о ж е њ е 

 

Град Ниш је на основу јавног позива број 36/3-1 од 24.02.2021. године, Комесаријата за 
избеглице и миграције Републике Србије, конкурисао пријавом број 633/2021-01 од 10.03.2021. 
године за реализацију пројекта „Завршетак или адаптација објекта/трајно збрињавање 
интерно расељених лица“.  

Циљ пројекта је побољшање услова становања интерно расељених лица док су у 
расељеништву, која живе на  територији Града Ниша, кроз доделу помоћи намењене за 
завршетак или адаптацију стамбеног објекта набавком грађевинског материјала.  

 
Сврха овог пројекта је обезбеђење пакета потребног грађевинског материјала 

потребних за завршетак или адаптацију  чиме ће се трајно збринути пет породица интерно 
расељених лица са територије Града Ниша. Максимална појединачна вредност грађевинског 
материјала је 600.000,00 РСД. 

 
Корисници овог пројекта су интерно расељена лица са територије Косова и Метохије 

који имају боравиште на територији Града Ниша и који су преко ранијих пројеката које је 
Град реализовао са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије, постали 
власници сеоских домаћинстава са окућницом или  сопственим средствима решавају своје 
стамбено питање. Средства ће користити за адаптацију или реконструкцију постојећих 
објекта да би га привели намени, чиме ће побољшати своје услове становања и унапредити 
свој социјал економски статус у делу становања. 

 
              Прилив интерно расељених лица (ИРЛ) која су се доселила са Косова и Метохије услед 
присилне миграције – расељавања у току и по престанку НАТО операција, највећи је прилив 
становништва у Републику Србију и Град Ниш у новијој историји.На нивоу Србије он се креће 
мало изнад 200.000, а на нивоу Града Ниша евидентирано је 10.344 (око 4% укупног 
становништва). Избегла и интерно расељена лица у Нишу покушавају да побољшају своје 
услове становања, куповином, изградњом, реконструкцијом и адаптацијом објеката, за шта су 
потребна одговарајућа средства. Један од видова прибављања средстава је и додела помоћи 
намењених за побољшање услова становања док су у расељеништву набавком грађевинског 
материјала са наменом завршетка радова на реконструкцији и адаптацији постојећих објеката. 
  

Средства за реализацију овог пројекта, суфинансирања, обезбеђена су у буџету Града 
Ниша за 2021. годину у Разделу 8, Глава 8.01, Програм 11, Пројекат 0901-0001, функција 040, на 
позицији број 111, економска класификација 472 у укупном износу од 3.165.000,00 РСД. Ова 
средства су намењена за реализацију и суфинансирање пројеката које Град Ниш реализује са 
Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије. 

Из свега напред изложеног, а ценећи посебно неопходност решавања стамбеног, као 
једног од егзистенционалних питања интерно расељених лица, донета је одлука као у 
диспозитиву. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

Број: 600-1/2021-03  

У Нишу 24.05.2021. године                                                       .                                                                                                           

                   ПРЕДСЕДНИЦА  

                            Драгана Сотировски                                                           

 

 



 

На основу Уредбе о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности 
неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у јединицама 
локалне самоуправе, за 2021. годину („Службени гласник РС”, број 6/2021 од 29. јануара 2021. 
године), Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије (у даљем тексту: 
Комесаријат), дана 24. фебруара 2021. године, расписује 

 
 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
 

Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу 
средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у 
расељеништву, која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или 
адаптацију стамбеног објекта набавком грађевинског материјала 

 
Максимални износ средстава намењених побољшању услова становања интерно 

расељених лица док су у расељеништву, за набавку грађевинског материјала по јединици локалне 
самоуправе, заједно са учешћем јединице локалне самоуправе, износи 6.000.000,00 
(шестмилиона) динара. 

 
Максимални износ једног пакета грађевинског материјала који јединица локалне 

самоуправе додељује, по породичном домаћинству интерно расељених лица док су у 
расељеништву, износи до 600. 000,00 (шестстотинахиљада) динара. Минимални износ 
једног пакета грађевинског материјала, који јединица локалне самоуправе додељује по 
породичном домаћинству интерно расељених лица док су у расељеништву износи 184.000,00 
(стоосамдесетчетирихиљаде) динара. 

 
Критеријуми за учешће јединица локалне самоуправе 

 
За учешће на Јавном позиву, потребно је да јединица локалне самоуправе испуњава следеће 
критеријуме: 

 
1) да је образован Савет за миграције; 
2) да је усвојен план активности у којем је наведена мера у области управљања миграцијама; 
3) да постоје персонални и технички капацитети за реализацију мере, односно активности 

(спремност јединице локалне самоуправе да ангажује стручне службе у циљу процене 
угрожености породица и испуњености техничких/грађевинских услова за реализацију 
активности); 

4) да је доставила доказе о наменском утрошку средстава која су јој додељивана кроз раније 
сличне програме и пројекте, закључно са јуном 2018. године. 

5) да је за базу трајних решења Комесаријату за избеглице и миграције доставила податке о 
изабраним корисницима, по уговорима закљученим између Комесаријата за избеглице и 
миграције и јединице локалне самопураве закључно са јуном 2018. године (осим за 
јединице локалне самоуправе које имају важеће анексе или су вратиле неутрошена средства); 



6) да је спремна да учествује у износу од најмање 5%, односно најмање 10% од вредности 
подстицаја, мере односно активности за коју се пријављује (недовољно развијене, изразито 
недовољно развијене и јединице локалне самоуправе које се налазе у девастираном 
подручју у износу од најмање 5% од износа средстава који је потребан за реализацију 
активности, остале јединице локалне самоуправе у износу од најмање 10% од износа 
средстава који је потребан за реализацију активности. Развијеност јединица локалне 
самоуправе утврђује се у складу са Законом о регионалном развоју („Службени гласник 
РС” бр. 51/09 и 30/10) и Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и 
јединица локалне самоуправе за 2014. годину („Службени гласник РС” број 104/14). 

 
Обавезна документација 

 
Јединица локалне самоуправе, приликом пријаве на Јавни позив, доставља следећу 
документацију: 
- попуњен образац Пријаве; 
- фотокопију акта о образовању/формирању Савета за миграције; 
- локални акциони план или други стратешки акт у коме је наведена активност из Јавног позива; 
- изјаву о спремности јединице локалне самоуправе да ангажује стручне службе у циљу 

процене угрожености породица и испуњености техничких/грађевинских услова за 
реализацију активности (изјава мора бити заведена и потписана); 

- фотокопију потврда Комесаријата о наменском утрошку средстава додељених за стварање и 
побољшање услова живота и становања и економско осамостаљивање избеглица и интерно 
расељених лица, закључно са средствима одобреним по јавним позивима Комесаријата за 
избеглице и миграције из јуна 2018. године/поднета документација; 

- изјаву о спремности јединице локалне самоуправе да партиципира сопственим средствима 
у реализацији активности (изјава мора бити заведена и потписана). 

 
Критеријуми за расподелу средстава за спровођење активности 

 
Расподела средстава за спровођење мера и активности у јединицама локалне самоуправе врши се 
на основу бодова утврђених у складу са следећим критеријумима: 

 
1) неопходност мере, односно активности у јединици локалне самоуправе – 20 бодова; 
2) да ли су предвиђене активности јасно формулисане, изводљиве и добро испланиране – 

20 бодова; 
3) доступност крајњим корисницима у јединици локалне самоуправе – 20 бодова; 
4) број потенцијалних крајњих корисника у јединици локалне самоуправе – 10 бодова; 
5) одрживост мере, односно активности у јединици локалне самоуправе – 10 бодова; 
6) претходно искуство јединице локалне самоуправе у погледу реализације мера, односно 

активности у области управљања миграцијама – 10 бодова; 
7) могућност   јединице   локалне   самоуправе   у   погледу   реализације   мера,   односно 

активности у области управљања миграцијама – 10 бодова. 
 
 
 
Минимални број бодова који   је неопходан   како би   се јединица локалне самоуправе 
квалификовала за доделу средстава за спровођење активности је 60. 



Образац пријаве који се може наћи на интернет страници Комесаријата (www.kirs.gov.rs) и 
пратећу документацију потребно је доставити на адресу: Комесаријат за избеглице и миграције 
Републике Србије, ул. Народних хероја бр. 4, Нови Београд, до 12. марта 2021. године, са 
назнаком: „ЈАВНИ ПОЗИВ - додела средстава намењених за побољшање услова становања 
интерно расељених лица док су у расељеништву набавком грађевинског материјала“. 

Пристигле пријаве разматра Комисија за избор јединица локалне самоуправе у Републици 
Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања 
интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или 
адаптацију стамбеног објекта, набавком грађевинског материјала и у складу са наведеним 
критеријумима, утврђује Листу јединица локалне самоуправе у Републици Србији ван Косова и 
Метохије за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица 
док су у расељеништву, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног 
објекта, набавком грађевинског материјала (у даљем тексту: Листа). 

Одлуку о избору јединица локалне самоуправе у Републици Србији ван Косова и 
Метохије, којима се додељују средства намењених побољшању услова становања интерно 
расељених лица док су у расељеништву, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или 
адаптацију стамбеног објекта, набавком грађевинског материјала доноси Комесар, на основу 
утврђене Листе. 



 

КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ 
 

Комисија за избор јединица локалне самоуправе у Републици Србији ван Косова и Метохије за доделу 
средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у 

расељеништву, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта 
набавком грађевинског материјала 

 

Образац за пријављивање 
Рок за пријаву: 12.  март 2021. године 

 
 

 
* Приликом попуњавања овог обрасца користите податке и описе из Локалног акционог 
плана/другог стратешког документа 
* Тачке 3, 4, 5, 6 и 7 морају бити објашњене са минимум пет реченица.  

 
 

1. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ: 
 
 

Назив јединице локалне 
самоуправе: 

Град Ниш 

Адреса: Николе Пашића 24 

Телефон/ факс: 018/504 - 411 

Е-маил адреса: mayor@gu.ni.rs 

 
 

Број рачуна – текући наменски трансфери од Републике Србије у корист нивоа градова/општина, 
за уплату средстава опредељених за решавање проблема избеглица и интерно расељених лица 

  
  840-733241843-53      са позивом на број 97 87-521 
 

ПИБ јединице локалне самоуправе 100232752 

 
 

2. ПОДАЦИ О АКТИВНОСТИ И СРЕДСТВИМА: 
 
 

Назив активности: Завршетак или адаптација објеката /трајно збрињавање интерно 
расељених лица у Нишу 

Трајање активности: Почетак 
активности: 

01.06. 2021. Завршетак 
активности: 

31.12.2021. 

Тражена средства: дин: 2.700.000,00 

Сопствена средства: дин: 300.000,00 

Други извори 
финансирања 

дин: / 

 
3. КРАТАК ОПИС ПРЕДВИЂЕНЕ АКТИВНОСТИ (ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВОДЉИВОСТ) 

 
Прилив интерно расељених лица (ИРЛ) која су се доселила са Косова и Метохије услед присилне 
миграције – расељавања у току и по престанку НАТО операција, највећи је прилив становништва у 
Републику Србију и Град Ниш у новијој историји. 
За разлику од избеглица, број регистрованих ИРЛ не смањује се са годинама. КИРС је марта 2000. 
године у сарадњи са Високим комесаријатом Уједињених нација за избеглице (УНХЦР) 
организовао попис интерно расељених лица, када је регистровано 187.129 лица. У периоду од 
2000. до 2005. године, територију Косова и Метохије напустило је још преко 20.000 лица, тако да је 



крајем 2005. године број интерно расељених лица у централној Србији износио 209.021 лице. 
Према подацима и проценама КИРС-а, посматрано од 2008. године до данас, број ових лица је 
отприлике исти. На нивоу Србије он се креће мало изнад 200.000, а на нивоу Града Ниша он је 
нешто већи од 10.000. Конкретно, у јулу 2017. године евидентирано је 10.344 ИРЛ (око 4% укупног 
становништва). Далеко највећи број ових лица чине Срби, а потом Роми. 
Према другим проценама, број ИРЛ у Граду Нишу је још већи, с обзиром на велики број лица која 
нису на евиденцији, и он се креће од 15.000 до чак 20.000 (преко 7,5% укупног становништва). 
Тенденција задњих година је да ИРЛ у Нишу узима пребивалиште уместо боравишта.ИРЛ у Нишу 
покушавају да побољшају своје услове становања, куповином, изградњом, реконструкцијом и 
адаптацијом објеката, за шта су потребна одговарајућа средства. Један од видова прибављања 
средстава је и додела помоћи намењених за побољшање услова становања док су у 
расељеништву набавком грађевинског материјала са наменом завршетка радова на 
реконструкцији и адаптацији постојећих објеката. 
ЛАП је за период 2018.-2022. Предвиђа активности у оквиру Специфичног циља 1. и то: 
 
Спeцифични циљ 1: Трајно стамбено збрињавање циљних група. 

 
1.1. Дoдeла пaкeтa грaђeвинскoг мaтeриjaлa зa зaвршeтaк зaпoчeтих стaмбeних oбjeкaтa или 

aдaптaциjу пoстojeћих нeуслoвних oбjeкaтa 

       1.1.1. Набавка и испорука грађевинског материјала контрола уграђености материјала за 10  
породица интерно расељених  лица  
       1.1.2. Набавка и испорука грађевинског материјала контрола уграђености материјала за  30 
породица интерно расељених  лица  
 
 

4. НЕОПХОДНОСТ МЕРЕ, ОДНОСНО  АКТИВНОСТИ  У ЈЕДНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 
• Главне снаге локалне заједнице значајне за унапређење положаја интерно расељених 

лица  су добра сарадња локалне самоуправе и актера из локалне заједнице, њихово 
заједничко искуство и заинтересованост за решавање ових проблема, али и спремност 
саме локалне самоуправе да издвоји финансијска средства и омогући реализацију  свих 
касније наведених активности. 

• Искуство локалне смоуправе у припреми пројектних предлога отвара могућности добијања 
донаторских средстава која су неопходна за испуњење свих активности ЛАП-а. Све то би 
требало да допринесе превазилажењу препрека као што су неповољна економска 
ситуација у земљи као и регионална неуједначеност.  

• За активности локалне заједнице постоји велика подршка, како од Комесаријата за 
избеглице и миграције Републике Србије, тако и кроз фондове ЕУ. Могућност представља 
и Национална стратегија реинтеграције повратника, а свакако и прекогранична сарадња и 
пројекти преко којих се може доћи до донаторских средстава.  

• Град Ниш има и пружа капацитете за унапређење положаја  интерно расељених лица у 
потреби на својој територији, нарочито у области људских ресурса, институционалног 
искуства и спремности локалне самоуправе да се бави проблемима ове циљне групе 
грађана. 

• С обзиром на све проблеме које прати глобална криза као и различите развојне потреба 
Града, питање унапређења положаја интерно расељених лица је једно од битних проблема 
у контексту развоја локалне заједнице. 

• Нерешено стамбено питање вишечланих, вишегенерацијских породица-корисника  и 
проблеми у располагању сопственом имовином, значајно доприносе социјалном 
сиромаштву и неповољном квалитету живота интерно расељених лица и представљају 
један од кључних проблема за унапређење њиховог положаја.  

• Анализом заинтересованих страна идентификоване су кључне заинтересоване стране за 
унапређење положаја интерно расељених лица у потреби  у Нишу и кључне партнере 
локалној самоуправи у развоју и примени мера и програма.  
 



5. ДОСТУПНОСТ КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА (МЕХАНИЗАМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ – КРАТАК 
ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ  АКТИВНОСТИ) 

 
 
 
На основу Јавног позива који ће бити објављен на сајту Града Ниша, на огласној табли и у 
средствима јавног информисања, крајњи корисници ће поднети пријаве са траженом 
документацијом, а у складу са Правилником који ће усвојити Комисија. По протеку рока за 
пријављивање корисника Комисија ће отворити пријаве и решењем одбацити неблаговремене, а 
одбити пријаве са непотпуном документацијом. Комисија ће  
обићи кориснике и сачинити одговарајући записник са лица места о стању објекта као и о 
пријављеним потребама корисника за одређеном врстом грађевинског материјала. На основу 
утврђене листе, Комисија ће донети адекватно решење којим се крајњим корисницима признаје 
право на пакет грађевинског материјала. Са крајњим корисницима закључиће се уговори и 
спровешће се поступак јавне набавке. Са изабраним понуђачем такође ће се закључити уговор за 
испоруку грађевинског материјала. По испоруци грађевинског материјала крајњим корисницима, 
Комисија ће обилазити кориснике и контролисати уграднју материјала у објекте, о чему ће се 
сачињавати одговарајући записници. 
 

6. БРОЈ  ПОТЕНЦИЈАЛНИХ  КРАЈЊИХ  КОРИСНИКА 
 
 
 
Град Ниш по процени живи десетак хиљада интерно расељених лица. У протеклих двадесетак 
година, корисници су сопственим средствима или реализацијом пројектних активности у оквиру 
пројеката који су се реализовали на територији Града Ниша, у великој већини решили своје услове 
становања на задовољавајући или на начин на који им је потребна подршка за побољшањем 
истог. По процени 10-15 % интерно расељених лица није или није адекватно решило своје 
стамбено питање. Град Ниш, као и већина градова и општина са југа Србије, има више деценијски 
проблем са бесправном градњом као и са озакоњењем бесправно изграђених објеката. Како ће 
право на доделу пакета грађевинског материјала имати само корисници са легалним објектима, 
њихов број је релативно мали, па је реално очекивати да ће од неколико десетина потенцијалних 
корисника који до сада нису користили ову меру подршке, моћи да се подршка додели за 5 
најугроженијих породица. 
 

7. ОДРЖИВОСТ МЕРЕ, ОДНОСНО  АКТИВНОСТИ 
 
 
 
Ова активност је самоодржива јер има изузетну позитивну промену на циљну групу јер се 
реализацијом мере побољшавају услови становања крајњих корисника. Финансијска одрживост 
се огледа у томе да је дат постицај крајњим корисницима за даља улагања у побољшању услова 
становања како сопственим средствима, тако и могућношћу улагања додатних средстава 
различитих донатора. Институционална одрживост ове активности се огледа у чињеници да ће 
се наставити са реализацијом истих или сличних активности између Комесаријата за избеглице и 
миграције РС и Града Ниша, које за циљ имају унапређење укупног социјал економског статуса 
циљне групе, а поготову побољшање услова становања избегличких породица. 
 
 

8. ПРЕДВИЂЕНО ВРЕМЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКТИВНОСТИ 
 

 
Подактивности (формирање 
комисије, усвајање текста 

    

 
почетак 
подактивнос

 

 
завршетак 
подактивности 

1. Припремне активности 01.07.2021. 31.07.2021. 
1.1. Закључење уговора КИРС-Град 01.07.2021. 10.07.2021. 
1.2. Усвајање текста правилника и 

Огласа 
11.07.2021. 20.07.2021. 

1.3. Објављивање огласа 01.08.2021. 15.08.2021. 
2. Избор корисника 20.08.2021. 30.09.2021. 
2.1.Рад Комисије по пријавама 20.08.2021. 05.09.2021. 

2.2. Рад Комисије на терену 05.09.2021. 15.09.2021. 

2.3. Решење о избору корисника 16.09.2021. 25.09.2021. 

2.4. Закључење уговора 
 

25.09.2021. 30.09.2021. 

3. Избор добављача 01.10.2021. 30.11.2021. 



3.1.  Израда спецификације 
 
 

01.10.2021. 10.10.2021. 

3.2. Спровођење поступка ЈН 15.10.2021. 20.11.2021. 

3.3.Закључење уговора -добављач 
 
 

21.11.2021. 30.11.2021. 

4. Испорука пакета 
 

01.12.2021. 31.12.2021. 

4.1. Исплата по уговору 01.12.2021. 10.12.2021. 

4.2. Испорука пакета корисницима 11.12.2021. 31.12.2021. 

 
Надзор над уградњом  2022. 2022. 

Прецизно навести подактивности и означити време реализације 
 
9. ПРЕТХОДНО ИСКУСТВО ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ 
МЕРА У ОБЛАСТИ  УПРАВЉАЊА  МИГРАЦИЈАМА 
Подаци о ранијим пројектима и сличним активностима 
 

 

Година Назив пројекта 
Донатор / 
партнер 

Учешће јединице 
локалне 
самоуправе 

Достављени подаци 
за базу трајних 
решења (уписати 
датум) 

 2012.-
2014. 

Економско оснаживање 
интерно расељених лица 

Комесаријат 
за 
избеглице и 
миграције 
РС 

   

2013.-
2015. 

Помоћ у економском 
оснаживању интерно 
расељених лица у малим 
доходовним активностима 

Комесаријат 
за 
избеглице и 
миграције 
РС 

  

2014.-
2015. 

Откуп сеоских 
домаћинстава са 
окућницом  

Комесаријат 
за 
избеглице и 
миграције 
РС 

  

 2014.-
2015. 

Економско оснаживање 
интерно расељених лица 

Комесаријат 
за 
избеглице и 
миграције 
РС 

   

 2015.-
2016. 

Помоћ у грађевинском 
материјалу избеглицама. 

Комесаријат 
за 
избеглице и 
миграције 
РС 

   

 2015.-
2017. 

 Помоћ у грађевинском 
материјалу –мали грант. 

Комесаријат 
за 
избеглице и 
миграције 
РС 

   
 2015.-
2016, 

Помоћ у грађевинском 
материјалу интерно 

Комесаријат 
за    



расељеним лицима. избеглице и 
миграције 
РС 

 2015.-
2016. 

Помоћ у откупу сеоских 
домаћинстава интерно 
расељеним лицима 

Комесаријат 
за 
избеглице и 
миграције 
РС 

   

 2015.-
2017. 

Помоћ у пакетима 
грађевинског материјала 
(МГ), интерно расељеним 
лицима 

Комесаријат 
за 
избеглице и 
миграције 
РС 

   

 2015.-
2017. 

Економско оснаживање 
избеглица 

Комесаријат 
за 
избеглице и 
миграције 
РС 

   

 2015.-
2020. 

Економско оснаживање 
интерно расељених лица 

Комесаријат 
за 
избеглице и 
миграције 
РС 

   

 2016.-
2020. 

Подршка избеглим  
лицима у Србији трајним 
стамбеним 
збрињавањем(РСП). 

Комесаријат 
за 
избеглице и 
миграције 
РС 

   

2016.-
2020. 

Подршка избеглим  
лицима у Србији трајним 
стамбеним збрињавањем 

Комесаријат 
за 
избеглице и 
миграције 
РС 

  

2016.-
2020. 

Подршка избеглим  
лицима у Србији трајним 
стамбеним 
збрињавањем(РСП). 

Комесаријат 
за 
избеглице и 
миграције 
РС 

  

2016.-
2020. 

Подршка избеглим  
лицима у Србији трајним 
стамбеним 
збрињавањем(РСП). 

Комесаријат 
за 
избеглице и 
миграције 
РС 

  

2016. 

Адаптација Установе 
дечијег одмаралишта 
Дивљана,ради прихвата 
миграната 

за 
избеглице и 
миграције 
РС и Дански 
савет за 
избеглице 

  
 

 



10. МОГУЋНОСТ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ПОГЛЕДУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕРА, 
ОДНОСНО АКТИВНОСТИ  У  ОБЛАСТИ  УПРАВЉАЊА  МИГРАЦИЈАМА 

 
 
Град Ниш, као центар Југоисточне Србије, од деведесетих година реализује мере у области 
управљања миграцијама кроз уређени систем који сачињава планско и организовано управљање 
миграционим токовима уз допринос регулисању тока миграције на својој територији кроз 
институционално решење, Канцеларију за избеглице и миграције, која је у саставу Градске управе 
за друштвене делатности за избегла, интерно расељена лица и лица из реадмисије, као и 
Установу дечије одмаралиште Дивљана, чији је оснивач, чији капацитети су уступљени за 
збрињавање миграната нове светске мигранске кризе. Истовремено, Град Ниш има и плански 
оквир, Локални акциони план за унапређење положаја избеглих,интерно расељених лица и 
повратника по реадмисији на територији Града Ниша за период 2018.-2022. године („Службени 
лист града Ниша“, број 19/18), са дефинисаним активностима које реализује.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                              ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 
                                                                                                                              Драгана Сотировски 



 
 
 
 

Република Србија 
Град Ниш 
Градоначелница 
Ниш, Николе Пашића 24 
Тел. 018/504-411 
 
Ја, Драгана Сотировски, Градоначелница Града Ниша, на основу члана 54. Статута 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број  88/2008, 143/2016 и 18/2019), 

дајем следећу 
 
 
 

ИЗЈАВУ 
 
 

I Град Ниш има персоналне и техничке капацитете за реализацију мере, односно 
активности за побољшање услова становања породица интерно расељених лица на 
својој територији и исказује спремност да ангажује стручне службе у циљу процене 
угрожености породица и испуњености техничких/грађевинских услова за 
реализацију активности. 
 
II Град Ниш је спреман да по усвајању пријаве од стране Комесаријата за избеглице и 
миграције Републике Србије и доделе тражених средстава у износу од 2.700.000,00 
РСД за набавку 5 пакета грађевинског материјала, обезбеди сопствено учешће у 
суфинансирању активности  од 10 % односно у износу од 300.000,00 РСД. 
 

 
У Нишу,   03.2021. године 
Број      
 
 

 
 
 
                                                                                                              ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 

                                                                                                      Драгана Сотировски 
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