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На основу члана    19.   Одлуке о буџету Града Ниша за 2018. годину (“Службени лист 

Града Ниша”, број 130/17 и 104/18), а у складу са Одлуком о усвајању локалног акционог 
плана за унапређење положаја Рома на територији Града Ниша(„Службени лист Града 
Ниша“, број 18/17 ) и члана 2. и 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („ 
Службени лист Града Ниша”, број 1/13, 95/16, 98/16, 124/16 и 144/16), Градско веће Града 
Ниша на седници одржаној 11.12.2018. године, доноси  

 
 
 

З А К Љ У Ч А К  
 
 
 

I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша, као извршном органу Града Ниша и 
налогбодавцу за извршење буџета, да у поступку реализације одлуке Скупштине Града 
Ниша, одобри финансирање активности Локалног акционог плана за унапређење положаја 
Рома на територији Града Ниша из средстава предвиђених  Одлуком о буџету Града Ниша за 
2018. годину и то: 

 
             1. Оснивање Ромског културног центра у износу до 3.575.000,00 РСД, 
дефинисаног правцем Култура, медији и информисање, циљ Унапређење и заштита ромске 
културе, мера Организација манифестације „Дани културе и традиције Рома“, формирање 
ромског културног центра; 

2. Стипендирање ученика средњих школа у школској 2018/2019 години у износу 
до 1.425.000,00 РСД, дефинисаног поглављем V у оквиру правца Образовање, циљ 
Обезбеђивање што већег обухвата средњом школом, мера Обезбеђивање стипендија 
ученицима. 

 
II Средства за реализацију активности дефинисане Локалним акционим планом за  

унапређење положаја Рома на територији Града Ниша, превиђена су Одлуком о буџету Града 
Ниша за 2018. годину (“Службени лист Града Ниша”, број 130/17 и 104/18), раздео 4, глава 
4.1, Програм 11 – деција и социјална заштита, Програмска активност 0901-0004 Саветодавно-
тераписке и социјално-едукативне услуге, функција 090 Социјална заштита некласификована 
на другом месту, позиција 186, економска класификација 424-Специјализоване услуге, ова 
апропријација намењена је за имплементацију Акционог плана за Роме у износу од 
5.000.000,00 РСД. 
 

III Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење којим ће одобрити 
финансирање предложених активности, а које је саставни део овог акта. 

 
 

 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
   Скупштина Града Ниша донела је Одлуку о усвајању локалног акционог плана за 

унапређење положаја Рома на територији Града Ниша 2017-2019. година („Службени лист 
Града Ниша“, број 18/17). Чланом 2 Пословника о раду Градског већа Града Ниша („ 
Службени лист Града Ниша”, број 1/13, 95/16, 98/16, 124/16 и 144/16), дефинисано је да се 
Градско веће Града Ниша стара о реализацији акционих планова које је донела Скупштина 
Града Ниша. 

 Одлуком о буџету Града Ниша за 2018. годину (“Службени лист Града Ниша”, 
број 130/17 и 104/18), предвиђена су средства за реализацију акција Локалног акционог плана 
за унапређење положаја Рома на територији Града Ниша 2017-2019. године, раздео 4, глава 
4.1, Програм 11 – деција и социјална заштита, Програмска активност 0901-0004 Саветодавно-
тераписке и социјално-едукативне услуге, функција 090 Социјална заштита некласификована 
на другом месту, позиција 186, економска класификација 424-Специјализоване услуге, ова 
апропријација намењена је за имплементацију Акционог плана за Роме у износу од 
5.000.000,00 РСД. Одлуком Скупштине Града Ниша дефинисано је да се за сваку годину 
имплементације овог планског документа из буџета Града активности финансирају у износу 
од по 5.000.000,00 РСД на годишњем нивоу, почев од 2018. године. 

Концензусом ромске заједнице са територије Града Ниша утврђени су приоритети за 
2018. годину дефинисани ставом I овог закључка. 

На основу исказаних потреба ромске заједнице потребно је за две активности које ће 
се финансирати у овој години определити појединачно конкретна средства. 

 За потребе отварања Ромског културног центра у 2018. години извршиће се 
привођење намени објекта МК „12 фебруар“ у складу са предмером и предрачуном радова 
који је урадила Служба за заједничке послове на основу званичних цена ЈП „Нишстан“, који 
ће изводити радове на текућем одржавању, а на основу годишњег уговора за одржавање 
службених зграда Града Ниша.  

Град Ниш ће ове године приступити и стипендирању ученика ромске националности 
који су укључени у систем средњошколског образовања. 

Из свега напред изложеног, Градско веће Града Ниша донело је закључак као у 
диспозитиву, посебно имајући у виду исказане потребе ромске заједнице на територији 
Града Ниша за очувањем културног идентитета као и за потребом спречавања раног 
напуштања средњошколског образовног система увођењем механизма материјалне и 
финансијске подршке ромским ученицима као остваривање специфичних циљева ЛАП-а у 
области културе и образовања. 

 
 

 
Број:   1485-21/2018-03 
У Нишу, 11.12.2018. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                         Дарко Булатовић 
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