На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број
88/08, 143/2016 и 18/2019) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 26.10.2020. године, доноси
З А К Љ У Ч А К
I Град Ниш прихвата финансирање расхода и издатака Установе Дечије
одмаралиште „Дивљана" насталих у периоду пре почетка пословања Установе као
индиректног корисника буџета Града Ниша, а ради превазилажења потешкоћа у
пословању Установе чији је оснивач Град Ниш.
II Град Ниш прихвата финансирање расхода и издатака Установе насталих у
претходном периоду у укупном износу до 4.000.000 динара.
III Средства за финансирање расхода и издатака Установе обезбедити у
буџету Града Ниша за 2020. годину, у Разделу 4 – Градска управа, Програм 11 –
Социјална и дечја заштита, Програмска активност 0901-0006 Подршка деци и
породици са децом, функција 090- Социјална заштита некласификована на другом
месту, позиција 272 за следећу економску класификацију- 4830 – Новчане казне и
пенали по решењу судова.
IV Препоручује се Градоначелници Града Ниша да донесе решење о додели
средстава за реализацију овог Закључка из текуће буџетске резерве
V Установа се обавезује да средства из тачке II овог Закључка искористи за
деблокаду комерцијалних рачуна у поступку принудне наплате и да уз захтеве за
пренос средстава из буџета Града Ниша подноси спецификације неизмирених обавеза
НБС, а на основу приоритета повериоца за које oдговорно лице Установе, потписом
гарантује тачност података.
VI Установа је дужна да, у року од 15 (петнаест) дана од дана извршеног
преноса средстава из буџета Града Ниша за измирење обавеза из из тачке II овог
Закључка достави пратећу финансијску документацију Градској управи Града НишаСекретаријату за образовање .
VII Налаже се Градској управи Града Ниша – Секретаријату за финансије и
Секретаријату за образовање да предузму све потребне радње за реализацију овог
закључка
VIII Закључак доставити: Градској управи Града Ниша - Секретаријату за
финансије, Секретаријату за образовање и архиви Градског већа Града Ниша.
.
Број: 853-1/2020-03
У Нишу, 26.10.2020. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИЦА
Драгана Сотировски

Образложење
Комесаријат за избеглице и миграције обратио се Градоначелнику Града Ниша
захтевом број 019-1570 од 3.4.2020. године у коме је навео да је потребно после стања
мировања поново активирати прихватни центар за мигранте и тражиоца азила у
Установи Дечије одмаралиште „Дивљана“.
У складу са Закључком Градског већа Града Ниша број 408-1(/2020-03 од
28.5.2020. године са Комесаријатом за избеглице и миграције закључен је Уговор о
обезбеђивању смештаја и исхране за тражиоце азила и мигранте наш број 1546/202001 од 28.5.2020. године .
Овим Уговором је уговорено да Комесаријат за избеглице и миграције средства
за пружене услуге уплаћује у буџет Града Ниша, одакле би се преносила индиректном
кориснику Установи Дечије одмаралиште „Дивљана“.
Одлуком о буџету Града Ниша за 2020. годину планирана су средства намењена
Установи Дечије одмаралиште „Дивљана“ као индиректном кориснику буџета Града.
Градско веће Града Ниша је дана 15.06.2020. донело Закључак о прихватању
финансирања расхода и издатака Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ насталих у
периоду пре почетка пословања установе као индиректног буџетског корисника, број
458-2/2020-03, на основу кога је дана 13.07. и 14.07.2020.г. пренето укупно
11.890.392,30 динара. Наведеним износом су плаћене све обавезе евидентиране до тог
тренутка по основу донетих решења о принудној наплати и отворен је рачун установе
као индиректног корисника.
Како су накнадно, после реализације наведеног Закључка Градског већа Града
Ниша, пристигли нови извршни наслови за обавезе установе настале пре него је
постала индиректни корисник буџета Града, рачун установе је у блокади чији је износ
3.935.997,00 дин. на дан 22.10.2020. године. Како блокада индиректних корисника
буџета има директан утицај на финансијско функционисање Града Ниша, предлаже се
доношење Закључка као у диспозитиву.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
СЕКРЕТАР
Снежана Гроздановић

