
На основу члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града 

Ниша“, број 1/13, 95/2016 и 98/2016, 124/2016 и 144/2016), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 07.12.2017. године, доноси 

    

 

 

РЕШЕЊЕ  

  

 

I    Град Ниш приступа изради Акционог плана за унапређење положаја избеглих,интерно  

расељених лица, повратника по основу реадмисије и миграната за период 2018 - 2021 

година . 

II Циљ израде акционог плана је дефинисање  оквира кроз програмирање мера и 

активности за средњорочни период као предуслов за утврђивање планске и системске 

политике у овој области. 

III Носиоц и имплементатор израде је Град Ниш. 

Време реализације је 6 месеци. 

IV Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да донесе решење о формирању Тима за 

реализацију израде Акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно  расељених 

лица, повратника по основу реадмисије и миграната за период 2018 - 2021 година . 

V Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте да у сарадњи са 

Градском управом Града Ниша - Секретаријатом за дечију и социјалну заштиту, који ће 

пружити административно техничку подршку, реализују ово Решење.  

VI Обавезују се секретаријати и службе, јавна предузећа и установе чији је оснивач Град 

Ниш и градске општине да активно учествују у изради овог документа именовањем 

представника у оквиру тимова и подтимова. 

VII Предлаже се политичким странкама, организацијама цивилног друштва и грађанима 

Града Ниша да узму активно учешће у изради овог документа. 

VIII За реализацију овог Решења нису потребна финансијска средства. 

 

Образложење 

 

Локални акциони план за унапређење положаја унапређење положаја избеглих,интерно  

расељених лица и повратника по основу реадмисије  донет је за период 2014 - 2017 година. 

Овај изузетно значајан плански документ престаје да важи 31.12.2017. године, па се 

указала потребна да се дефинише нови документ за наредни средњорочни период. 

У Граду Нишу живи око 2000 грађана који су имали статус избеглица, 97 особа са 

избегличким статусом, 14 500 евидентираних интерно расељених лица, око 6 000 интерно 

расељених лица која нису на евиденцији и 283 повратника по реадмисији.  Сарадњом 

између Комесаријата за избеглице и миграције и Града Ниша формиран је у простору 

Дечијег одмаралишта „Дивљана“  прихватни центар за мигранте.  

У досадашњим активностима релевантних чинилаца у Граду и  Савета за миграције, 

препознати су проблеми наведене популације. Град Ниш ће планираним активностима  у 

сарадњи са републичким институцијама органима на дефинисани начин приступити 

њиховом решавању. 

Град Ниш ће у складу са Стратешким оквиром Националне стратегије за решавање питања 

избеглих, интерно расељених лица и повратника по спразуму о реадмисији и другим 



стратешким документима израдити Локални акциони план за унапређење положаја 

избеглих, интерно расељених лица, повратника по споразуму о реадмисији и миграната, а 

у складу са којим утврђеним потребама,  капацитетима  и ресурсима којима располаже. 

Овај документ треба да дефинише специфичне циљеве као и активности којим ће се  

побољшати интеграција, смањити сиромаштво, ојачати економска снага избеглих, интерно 

расељених лица, повратника по споразуму о реадмисији као и побољша услове за прихват 

миграната кроз јачање финансијских и материјалних ресурса. 

За израду овог документа нису потребна финансијска средства јер Град Ниш располаже 

капацитетима да реализује овај плански документ ангажовањем сопствених ресурса. 

Реализација израде Акционог плана за унапређење положаја избеглих,интерно  расељених 

лица, повратника по основу реадмисије и миграната за период 2018 - 2021 година 

представља значајан плански документ који доприноси даљем унапређењу положаја једне 

од најрањивијих категорија грађана Града Ниша, па је због њеног значаја Градско веће 

Града Ниша донело Решење као у диспозитиву. 

 

Број: 1527-6/2017-03 

У Нишу,  07.12.2017. године 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                         Дарко Булатовић 


