
                               ПРЕДЛОГ

На основу члана 56.Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша",број 88/08)
и члана 72.Пословника о раду Градског Већа Града Ниша ("Службени лист Града
Ниша",број  1/2013)                   ,

                    Градско  веће  Града  Ниша,  на  седници  одржаној дана  11.04.2014.
године, доноси

                                                  З   А  К  Љ  У  Ч  А  К

I. Предлаже се Градоначелнику, да у име Града Ниша, да изјаву
Комесаријату  за  избеглице и  миграције Републике  Србије  о
спремности Града Ниша да учествује сопственим средствима, у
поступку  доделе средстава намењених побољшавању услова
становања  интерно расељених лица док су у расељеништву,
која  живе  на  њиховој  територији,  за набавку  грађевинског
материјала, на основу расписаног  Јавног позива Комесаријата
за  избеглице и  миграције   Републике  Србије  од
20.03.2014.године, јединицама локалне самоуправе за доделу
средстава  намењених побољшању услова становања  интерно
расељених лица док су у расељеништву, која живе на њиховој
територији, за набавку  грађевинског материјала.

II. Предлаже се Градоначелнику , да у име Града Ниша , да изјаву
Комесаријату  за  избеглице и  миграције   Републике  Србије  о
спремности Града Ниша да  ангажује  своје стручне службе  у
циљу  процене  угрожености  породица  и  испуњености
техничких/грађевинских  услова  за  реализацију  активности  на
основу расписаног Јавног  позива Комесаријата за избеглице и
миграције   Републике Србије од  20.03.2014.године јединицама
локалне  самоуправе  за  доделу  средстава  намењених
побољшавању услова становања интерно расељених лица док
су у расељеништву, која живе на њиховој територији, за набавку
грађевинског материјала.

III. Закључак  доставити: Градоначелнику, Управи  за
финансије,изворне  приходе  локалне  самоуправе  и  јавне
набавке и Управи за дечију,социјалну и примарну здравствену
заштиту.

Број: 515-1/2014-03
У Нишу, 11.04.2014. године

                                        ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
                                                                                                                        

                              
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Љубивоје Славковић, дипл. правник



О б р а з л о ж е њ е

На основу Уредбе о утврђивању Програма подстицаја за  спровођење
мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области
управљања миграцијама, за период 2014.године („Службени гласник РС“ број
28/2014) Комесаријат  за  избеглице и  миграције   Републике  Србије   је
расписао Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за
доделу  средстава  намењених  побољшавању  услова  становања  интерно
расељених лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији, за
набавку  грађевинског  материјала на  основу  расписаног  Јавног  позива
Комесаријата  за  избеглице и  миграције   Републике  Србије  од
20.03.2014.године. У  складу  са  условима  из  Јавног  позива,  Град  Ниш  ће
учествовати  сопственим  средствима  у  реализацији  поменуте  активности
износом  од  550.000  динара,  а  Комесаријат  за  избеглице  и  миграције  са
4.950.000  динара,  што  укупно  износи  5.500.000  динара,  за  10-15  пакета
грађевинског материјала.

Предлажемо Градском већу  да  донесе  Закључак о  спремности  Града
Ниша  да  учествује  сопственим  средствима  у  поступку  доделе  средстава
намењених побољшавању услова становања интерно расељених лица док су
у расељеништву, која живе  на њиховој територији,  за набавку грађевинског
материјала.

 
Начелник Управе за дечију,социјалну

                                                             и примарну здравствену заштиту
                                

                                                                   ________________________
Мирјана Поповић

   


