
На основу члана 56.Статута Града Ниша ("Службени лист Града 

Ниша",број 88/08), члана 7. Oдлуке о буџету Града Ниша за 2015.годину 

("Службени лист Града Ниша", број 102/14 и 9/15)  и члана 2.и 72.Пословника о 

раду Градског већа Града Ниша ("Службени лист Града Ниша",број  1/2013), 

 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 21.04.2015. 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 побољшању 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 23. марта 2015.године, јединицама локалне 

самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава 

намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у 

расељеништву, која живе на њиховој територији, за набавку грађевинског 

материјала. У реализацији поменуте помоћи на територији Града Ниша, а коју 

ће финансирати Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије, 

локална самоуправа ће учествовати сопственим средствима у износу од 550.000 

динара.    

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 успешне реализације помоћи 

на основу расписаног Јавног  позива Комесаријата за избеглице и миграције  

Републике Србије од 23. марта 2015. године јединицама локалне самоуправе у 

Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених 

побољшању 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: 547-2/2015-03 

У Нишу, 21.04.2015. године        

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

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 у јединицама локалне самоуправе, за 2015.годину 

(„Службени гласник РС“, број 23/15), Комесаријат за избеглице и миграције 

Републике Србије  је  дана 23. марта 2015.године расписао Јавни позив 

јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије за 

доделу средстава  намењених побољшању услова становања интерно 

расељених лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији, за 

набавку грађевинског материјала. У Одлуци о буџету Града Ниша за 

2015.годину („Службени лист Града Ниша“, број 102/14 и 9/15), предвиђена су 

средства на позицији  57, економска класификација 472 , за учешће Града у 

реализацији Јавних позива Комесаријата за избеглице и миграције Републике 

Србије.  

 Обзиром да је реализацијом досадашњих сличних пројеката дошло до 

видљивих  побољшања услова живота интерно расељених лица, а на основу 

исказаних потреба  наведене популације,  предлаже се  Градоначелнику  да да 

изјаве 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 територији Града 

Ниша. Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту 

ангажоваће запослене у циљу успешне реализације помоћи на основу 

расписаног Јавног позива Комесаријата за избеглице и миграције Републике 

Србије.  

 

 

 

 

 

 

      Начелник Управе за дечију, социјалну  

                  и примарну здравствену заштиту 

 

          ____________________________ 

             Мирјана Поповић 

 

 
 

 


