РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 2. став 1. тачка 2. и члана 12. став 1. Закона о контроли државне помоћи
(„Службени гласник РС“, број 51/2009), члана 95. и члана 95д. Уредбе о правилима за доделу
државне помоћи („Службени гласник РС“,13/2010, 100/2011,91/2012, 37/2013, 97/2013 и
119/2014) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града
Ниша“, број 1/2013, 95/2016 и 98/2016, 124/2016 и 144/2016),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 08.06.2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I Град Ниш, у поступку реализације буџета Града Ниша за 2018. годину, додељује Установи
Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш, државну помоћ de minimis у износу до 5.000.000,00
РСД.
II Циљ доделе државне помоћи de minimis је превазилажење потешкоћа у пословању
установе чији је оснивач Град Ниш.
Државна помоћ de minimis је индивидуална и оперативна државна помоћ намењена
покривању дела текућих расхода установе.
III Средства за реализацију овог Решења обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2018. годину
у оквиру Раздела 4 – Градска управа, Глава 4.1 – Градска управа, Програм 11 – Социјална и
дечја заштита, Програмска активност 0901-0006 – Подршка деци и породицама са децом,
Функција 040 – Породица и деца, број позиције 189 – Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама, економска класификација 451.
IV У случају да обезбеђена средства не буду довољна за покривање дела текућих расхода
установе у пословању у 2018. години, а Град Ниш, изнађе могућност да обезбеди додатна
средства, иста могу да се до дозвољеног законског максимума, односно у износу до
11.200.000,00 РСД, доделе као државна помоћ de minimis Установи Дечије одмаралиште
„Дивљана“ Ниш, без доношења посебног решења о додели.
V Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да потпише Уговор чији је текст саставни део
овог решења, којим ће се регулисати права и обавезе између Града Ниша, као даваоца и
Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш, као примаоца државне помоћи de minimus.
VI Налаже се Градској управи Града Ниша, Секретаријату за дечију и социјалну заштиту и
Секретаријату за финансије да реализују ово решење.

Образложење
Установа Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш, као пружалац услуга привременог смештаја
и обезбеђења основних животних услова миграната и тражиоца азила у Републици Србији,
реализује у име и за рачун Града Ниша пројекат ТФ МАДАД /2017/Т04.286 (МАДАД 2).
Захтевом Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 46-0000024/2016-01 од 22.08.2016. године објекат који је у власништву Града Ниша опредељен је
за ове намене.
Установи Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш, у реализацији овог важног пројекта за
Републику Србију потребна је помоћ у реализацији пројекта и превазилажењу потешкоћа у
пословању због обавеза насталих у предходном периоду.
У 2017. години Град Ниш је на име помоћи, установи пренео средства у износу од
11.800.000,00 РСД чиме је саниран део дуговања према пресудама правосудних органа за
обавезе према повериоцима настале у предходном периоду.
Због обавеза које установа има и које су у поступцима пред надлежним органима, неопходно
је да се и у 2018. години, кроз институт државне помоћи de minimis, установи чији је оснивач
Град Ниш пружи финансијска помоћ за обављање делатности пружања услуга обезбеђења
основних животних услова миграната и тражиоца азила.
Средства за реализацију овог Решења обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2018. годину у
оквиру Раздела 4 – Градска управа, Глава 4.1 – Градска управа, Програм 11 – Социјална и
дечја заштита, Програмска активност 0901-0006 – Подршка деци и породицама са децом,
Функција 040 – Породица и деца, број позиције 189 – Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама, економска класификација 451.
Из свега напред изложеног, а због потребе даљег функционисања и прихвата и обезбеђивања
основних животних услова миграната и тражиоца азила на територији Републике Србије,
донето је Решење као у диспозитиву.
Број: 715-9/2018-03
У Нишу, 08.06.2018. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
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