На основу члана 56. Статута Града Ниша (“Службени лист Града Ниша“, број 88/2008) ,
члана 1., 6. и 7. Одлуке о оснивању Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ („Службени лист
Града Ниша“, број 84/2009, 94/2010, 20/2011 и 26/2014), члана 72. Пословника о раду Градског
већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016 и 98/2016), а у вези са
реализацијом Уговора број 3150/2016-01 од 29.09.2016 године, закљученог између Града Ниша с
једне и Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије с друге стране,
Градско веће Града Ниша на седници одржаној дана 20.10.2016. године, доноси
ЗАКЉУЧАК

I Налаже се Установи Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш да у циљу реализације Уговора

број 3150/2016-01 од 29.09.2016 год. закљученог између Града Ниша с једне и Комесаријата за
избеглице и миграције Републике Србије с друге стране, својим пословним капацитетима и
објектима које користи а који су имовина града Ниша, управља на начин којим ће се омогућити
несметана реализација уговорних обавеза из наведеног Уговора.
II Oбавезује се Установа Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш да Градском већу Града
Ниша доставља тромесечне извештаје о извршавању обавезе из члана I овог Закључка са
обавезном анализом стања имовине Града Ниша која се користи у сврху реализације горе
поменутог Уговора.
Образложење

Град Ниш и Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије склопили су дана
29.09.2016 године Уговор о обезбеђивању смештаја и исхране за тражиоце азила и мигранте.
Поменутим уговором утврђен је, као предмет уговора обезбеђивање привременог смештаја и
исхране лица миграната и тражиоца азила у Републици Србији у објекту Установе Дечије
одмаралиште „Дивљана „ Ниш. Град Ниш се обавезао да ће обезбедити објекат са смештајним
капацитетима у коме ће се пружати услуга смештаја и исхране лица миграната и тражиоца азила у
Републици Србији .
Мишљењем Управе за финансије изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке
бр.11-1670/2016 од 28.09.2016 године утврђено је да Уговор нема финансијске утицаје на буџет
града Ниша.
С обзиром на то да ће Установа Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш остваривати приходе
по основу реализације Уговора, средства која су се планирала буџетом Града Ниша за
субвенционисање рада ове Установе неће бити планирана за наредну годину. Одлуком о оснивању
Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“(„Службени лист Града Ниша“, број 84/2009, 94/2010,
20/2011 и 26/2014), предвиђено је да средствима и добрима у државној својини Установа користи и
управља њима у складу са Законом, овом одлуком и другим прописима града.
У складу са тиме, Град овим Закључком налаже Установи да средствима управља у циљу
реализације горе поменутог Уговора.
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