
 
 
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 03.12.2020. године, доноси 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

 
I  Препоручује се ЈКП „Градска топлана“ Ниш да Установи Дечије одмаралиште 

„Дивљана“ да позајмицу у мазуту у количини до 60 тона.  
 
II У циљу реализације наведеног, препоручује се ЈКП „Градска топлана“ Ниш  и 

Установи Дечије одмаралиште „Дивљана“ да закључе Уговор о позајмици којим ће се 
регулисати међусобни односи између уговорних страна, а нарочито рокови и начин 
повраћаја позајмице. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 
      Град Ниш и Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије 

закључили су Уговор о обезбеђивању смештаја и исхране за тражиоце азила и 
мигранте број 1546/2020-01 од 28.5.2020. године, којим су уређена међусобна права и 
обавезе у вези обезбеђивања привременог смештаја тражиоца азила и миграната у 
објекту Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“. Уговор је продужен анексима, тако 
да важи до 31.1.2021. године, са могућношћу продужења.  

Установа Дечије одмаралиште „Дивљана“ се суочава са проблемима у 
пословању због чега није у могућности да набави потребну количину мазута за грејање 
објеката у којима се пружа услуга смештаја мигрантима и тражиоцима азила. Установа   
је ЈКП „Градска топлана“ Ниш и Градској управи Града Ниша - Секретаријату за 
образовање  поднела захтев број 13 од 01.12.2020. године за давање позајмице у 
мазуту у количини до 60 тона. 

Имајући у виду да је грејна сезона у току и да је за испуњење уговорних обавеза 
из Уговора о обезбеђивању смештаја и исхране за тражиоце азила и мигранте 
неопходно обезбедити довољну количину мазута, препоручено је да ЈКП „Градска 
топлана“ Ниш да Установи Дечије одмаралиште „Дивљана“ позајмицу у мазуту у 
количини до 60 тона, те да у циљу реализације наведеног закључе уговор о позајмици 
којим ће се регулисати међусобни односи између уговорних страна, а нарочито рокови 
и начин повраћаја позајмице. 

 Закључак доставити:ЈКП „Градска топлана“ Ниш, Градској управи Града Ниша - 
Секретаријату за образовање, Правобранилаштву Града Ниша и архиви Градског већа 
Града Ниша. 

 
Број: 1002-1/2020-03 
У Нишу, 03.12.2020. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
 

Драгана Сотировски 
 

 

 


