
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД НИШ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

 

 

 

 

 

На основу члана 59. Одлуке о буџету Града Ниша за 2017. годину („Службени лист 

Града Ниша“, број 148/16), и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 

(„Службени лист Града Ниша“, број 1/13, 95/2016 и 98/2016, 124/2016 и 144/2016), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 21.06.2017. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ  

 

I  Град Ниш прихвата наставак сарадње са Националном службом за запошљавање 

Крагујевац (у даљем тексту: Нациобална служба), на спровођењу пројекта „Повећање 

делотворности политике запошљавања према угроженим групама“ који спроводи 

Национална служба, према Уговору који је потписан са Уговарачким телом за овај Програм-

Делегацијом Европске уније у Србији, као директни гарант у оквиру Националног програма 

за Републику Србију, ИПА Компонента I 2012. 

II  Општи циљ пројекта је повећање делотворности политике запошљавања према 

угроженим групама, што доприноси јачању институција и општем друштвено-економском 

развоју у Србији, на основу виших стопа запошљавања, као и успостављању конкурентније 

радне снаге и повећању социјалног укључивања особа из угрожених група. 

 III  Носилац пројекта Национална служба за запошљавање Крагујевац, а Град Ниш је 

партнер на пројекту. 

Међусобни односи Националне службе и Града Ниша су уређени Споразумом о 

сарадњи број 3805/2015-01 од 08.12.2105. године (заведен код Националне службе под 

бројем 0045-101-21/2015 од 10.12.2015. године), број 3806/2015-01 од 08.12.2015. године 

(заведен код Националне службе под бројем 0045-101-22/15 од10.12.2015. године и број 

3807/2015-01 од 08.12.2015. године ( заведен код Националне службе под бројем 0045-101-

23/2015 од 10.12.2015. године, као и Анексима Споразума о сарадњи број1345/2016-01 од 

22.04.2016. године ( заведен код Националне службе под бројем 0045-101-21/2015 од 

25.04.2016. године), број 1346/2016-01 од 22.04.2016. године (заведен код Националне 

службе под бројем 0045-101-22/15 од 25.04.2016. године и број 1347/2016-01 од 22.04.2016. 

године (заведен код Националне службе под бројем 0045-101-23/15 од 25.04.2016. године). 

Циљ ових споразума је успостављање Клуба за тражење посла, успостављање Центра 

за информисање и професионално саветовање и успостављање Самоуслужних радних 

станица у оквиру спровођења активних мера политике запошљавања на нивоу локалне 

самоуправе. 

IV Време реализације пројекта је до 20.12.2017. године. 

V Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да у име Града потпише Анексе Споразума 

о сарадњи из става III овог Решења, са Националном службом, којима уговорне стране 

уређују међусобна права и обавезе у циљу наставка сарадње на Пројекту, до краја пројекта, 

односно до 20.12.2017. године, тако да се сагласном вољом уговорних страна врше измене 

Споразума, у делу који се односи на поједине обавезе уговорних страна. 

 

 

 

 



VI Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте Града Ниша и 

Градској управи Града Ниша да реализују ово решење. 

VII Решење доставити: Канцеларији за локални економски развој и пројекте Града Ниша, 

Градској управи Града Ниша . 

  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Национална служба за запошљавање Крагујевац реализује пројекат „Повећање 

делотворности политике запошљавања према угроженим групама“ према Уговору који је 

потписан са Уговарачким телом за овај Програм-Делегацијом Европске уније у Србији, као 

директни гарант у оквиру Националног програма за Републику Србију, ИПА Компонента I 

2012. 

Општи циљ пројекта је повећање делотворности политике запошљавања према 

угроженим групама, што доприноси јачању институција и општем друштвено-економском 

развоју у Србији, на основу виших стопа запошљавања, као и успостављању конкурентније 

радне снаге и повећању социјалног укључивања особа из угрожених група. 

У циљу реализације овог пројекта, Град Ниш и Национална служба су 2015. године 

потписале Споразуме о сарадњи број 3805/2015-01 од 08.12.2105. године (заведен код 

Националне службе под бројем 0045-101-21/2015 од 10.12.2015. године), број 3806/2015-01 

од 08.12.2015. године (заведен код Националне службе под бројем 0045-101-22/15 

од10.12.2015. године и број 3807/2015-01 од 08.12.2015. године (заведен код Националне 

службе под бројем 0045-101-23/2015 од 10.12.2015. године, као и Анексе Споразума о 

сарадњи број1345/2016-01 од 22.04.2016. године (заведен код Националне службе под бројем 

0045-101-21/2015 од 25.04.2016. године), број 1346/2016-01 од 22.04.2016. године (заведен 

код Националне службе под бројем 0045-101-22/15 од 25.04.2016. године и број 1347/2016-01 

од 22.04.2016. године (заведен код Националне службе под бројем 0045-101-23/15 од 

25.04.2016. године). 

 Овим споразумима Национална служба за запошљавање и Град Ниш су 

уредиле међусобне односе у области формирања две Самоуслужне радне станице, Центра за 

информисање и професионално саветовање и формирање Клуба за тражење посла у 

просторијама које су власништво Града Ниша у ул. Обреновићева 38, ТПЦ „Калча“ локал 

број 41 и локал број 14, а на основу Решења Градоначелника Града Ниша број3902/2016-01 

од 02.12.2016. године, број 3903/2016-01 од 02.12.2016. године и Решења о измени решења 

број 3902-2/2016-01 од 13.03.2016. године. 

 Поред обавезе уступања простора на коришћење Град Ниш је наведеним 

споразумима и анексима споразума преузео и обавезе обезбеђења одржавање хигијене у 

просторијама, редовну доставу рачуна и оперативних трошкова у првих 12 месеци, обавезу 

обезбеђења одрживости Клуба за тражење посла, Центра за информисање и професионално 

саветовање и Самоуслужних радних станица у оквиру спровођења активних мера политике 

запошљавања на нивоу локалне самоуправе, након завршетка пројекта. 

 Анекси Споразума за наставак сарадње до 20.12.2017. године, предвиђају и да Град 

Ниш, ради обезбеђења одрживости пројекта, може наставити са коришћењем опреме, под 

условом да је користи искључиво у сврху функционисања Клуба за тражење посла, Центра за 

информисање и професионално саветовање и Самоуслужних радних станица. 

 

 

 

 

 



На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за спровођење 

активних мера политике запошљавања на територији Града Ниша, Градско веће Града Ниша 

је одлучило као у диспозитиву овог решења. 

 

Број: 835-10/2017-03 

У Нишу,             21.06.2017 

                      

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

                                                                                                             

                                     ПРЕДСЕДНИК 

 

                                                                                                                   Дарко Булатовић 


