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На основу члана 48. Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. годину („Службени лист 

Града Ниша“, број 118/2018 и 63/2019), 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 20.09.2019. године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РЕАЛИЗАЦИЈИ И СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА  

„NEAR – Nis Employment Action for Roma“ 
(Акција запошљавања Рома у Нишу) 

 
 

I Град Ниш прихвата реализацију и суфинансирање пројекта „NEAR – Nis 
Employment Action for Roma“ (Акција запошљавања Рома у Нишу), за који су Град Ниш и 
удужење грађана „Produkcija Roma World“ конкурисали у оквиру Програма „ПОДРШКА ЕУ 
ИНКЛУЗИЈИ РОМА - Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“. Овај Програм 
финансира Европска унија, док је уговарачко тело Стална конференција градова и општина 
(СКГО). 

II Општи циљ пројекта „Акција запошљавања Рома у Нишу“ је допринети друштвено-
економском укључивању ромске популације и њихових породица у друштво као подршка 
имплементацији Стратегије за социјално укључивање Рома у Републици Србији 2016 – 2025. 

Специфични циљ пројекта је повећање социјалне укључености и економског положаја 
ромских породица у Нишу кроз имплементацију прилагођених мера активног запошљавања. 

III Носилац и спроводилац пројекта је Град Ниш, а партнер на пројекту је удужење 
грађана „Produkcija Roma World“.  

IV Укупна вредност пројекта је 74.016,59 ЕУР (9.252.073,75 динара), од чега Европска 
унија финансира пројекат средствима у износу од 59.612,96 ЕУР (7.451.620,00 динара) или 
80,54%, а Град Ниш суфинансира пројекат средствима у износу од 14.403,63 ЕУР 
(1.800.453,75 динара) или 19,46%. Од дела који представља учешће Града Ниша, 13.200,00 
ЕУР (1.650.453,75 динара) се финансира кроз рад запослених у органима јединице локалне 
самоуправе који раде на пројекту. 

V Средства у износу од 1.203,63 ЕУР (150.000,00 динара) биће обезбеђена у буџету 
Града Ниша за 2020. годину. 

Време реализације пројекта је 12 месеци од дана закључења Уговора. 
VI Налаже се ГУ - Секретаријату за дечију и социјалну заштиту да реализује пројекат 

у сарадњи са надлежним секретаријатима Градске управе Града Ниша и надлежним 
установама и јавним предузећима на територији Града Ниша, чији је оснивач Град, а који су 
пројектом предвиђени као носиоци одређених активности у пројекту.  

У том смислу ГУ - Секретаријат за дечију и социјалну заштиту, у сарадњи са 
надлежним секретаријатима Градске управе Града Ниша, а у циљу успешног спровођења 
наведеног пројекта, одговорна је да: 

- Спроведе пројектне и неопходне логистичко-административне активности уз 
поштовање правила донатора и Инструкција за апликанте, у циљу осигурања 
квалитета и правовремене реализације активности и постизања  очекиваних резултата; 



- Успостави и управља  финансијским менаџментом и системом финансијског 
извештавања према условима донатора прописаним у Уговору између Града Ниша и 
Министарства финансија Републике Србије, Сектора за уговарање и финансирање 
Програма из средстава ЕУ и СКГО, припрема финансијске извештаје, као и билансе 
стања, анализу будућих трошкова, анализу потребних средстава, ребалансе буџета уз 
старање о обезбеђивању средстава за предфинансирање и суфинансирање пројекта, 
отварање наменског девизног и динарског подрачуна, и управљање средствима са 
наменских подрачуна, итд; 
- Изради план набавки пројекта, припреми пројектне задатаке за ангажовања 
консултаната и услуга трећих лица и тендерске пакете и спроведе тендерске 
процедуре предвиђене овим планом; 
- Прати и спроводи реализацију закључених Уговора за трећим лицима; 
- Извештава редовно Министарство финансија, Сектор за уговарање и 
финансирање Програма из средстава ЕУ и СКГО о напретку пројекта; 
- Одговара на остале захтеве донатора током периода имплементације пројекта и 
периода након завршетка, а све у складу са Уговором између Града Ниша и 
Министарства финансија Републике Србије, Сектора за уговарање и финансирање 
Програма из средстава ЕУ. 
VII Налаже се Секретаријату за дечију и социјалну заштиту да реализује пројекат а 

Канцеларији за локални економски развој и пројекте да пружи саветодавну подршку 
неопходну за успешну реализацију наведеног пројекта. 

VIII Решење доставити: Канцеларији за локални економски развој и пројекте, ГУ - 
Секретаријату за дечију и социјалну заштиту, ресорном већнику Тијани Ђорђевић Илић. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 

За пројекат „Акција запошљавања Рома у Нишу“ је аплицирано 28.02.2019. године у 
оквиру позива који је расписала Стална конференција градова и општина (СКГО), а који се 
односи на Програм „ПОДРШКА ЕУ ИНКЛУЗИЈИ РОМА - Оснаживање локалних заједница 
за инклузију Рома“. Овај Програм финансира Европска Унија кроз  ИПА 2016, а односи се на 
партију бр. 1 овог позива: „Иницијативе за активно запошљавање ромског становништва“.  

Примарни корисници овог Програма су Градови и општине Србије и њихови грађани 
Роми, преко унапређеног планирања, финансијског управљања и услуга које пружају локалне 
самоуправе и локални пружаоци услуга који раде са ромима на локалном нивоу. 

Општи циљ пројекта „Акција запошљавања Рома у Нишу“ је допринети друштвено-
економском укључивању ромске популације и њихових породица у друштво као подршка 
имплементацији Стратегије за социјално укључивање Рома у Републици Србији 2016 – 2025. 

Специфични циљ пројекта је повећање социјалне укључености и економског положаја 
ромских породица у Нишу кроз имплементацију прилагођених мера активног запошљавања. 

Носилац и спроводилац пројекта је Град Ниш, а партнер на пројекту је удружење 
грађана „Produkcija Roma World“.  

Пројектне активности односе се на глобални циљ, а то је јачање позиције ромске 
популације у локалним комуникацијама кроз имплементацију приоритетних националних и 
локалних стратешких мера унапређивањем положаја ромске популације и њихових породица 
у друштву као подршка имплементацији Стратегије за социјално укључивање Рома у 
Републици Србији 2016-2025 и Локални акциони план за унапређење положаја Рома у Граду 
Нишу у циљу унапређења и неговања напора на националном и локалном нивоу за 
систематски и интегративни приступ  укључивању Рома са јасним фокусом на унапређење 
постигнућа релевантних претходно имплементираних програма. Одабир Партије 1 је у 
складу са специфичним циљевима Позива, доприноси побољшању социјалног и економског 



положаја ромске популације, кроз мере запошљавања које имплементирају локалне 
заједнице (специфични циљ 1), али и директно доприносе борби против дискриминације и 
промовисању равноправности  Рома у области запошљавања (специфични циљ 2).  

Пројектом ће се унапредити социјално укључивање Рома у области запошљавања, 
посебно укључивање младих Рома и бавиће се антидискриминацијом и промоцијом људских 
права. Пројекат подржава активности усмерене на промовисање питања обухваћених ЕУ 
подршком инклузији Рома „Смернице за јачање локалних заједница према инклузији Рома“ 
које укључују активности за:  

1) развијање капацитета и компетенција за ромску популацију за улазак на тржиште 
рада кроз нове вештине и знање;  

2) јачање капацитета локалних власти и локалних партнера из јавног, цивилног и 
приватног сектора за креирање и увођење мера и програма запошљавања на локалном нивоу, 
у складу са потребама локалног тржишта рада;  

3) подршку укључивању Рома кроз међусекторско партнерство на локалном нивоу, 
укључујући сарадњу између субјеката из јавног, приватног и цивилног сектора која ће се 
постићи током акције између локалних јавних органа, организација цивилног друштва, 
медија и локалних предузећа. Пројекат промовише једнакост и антидискриминацију ромске 
популације и подстиче позитивно деловање локалне заједнице према ромској популацији, 
како би се спречила дискриминација на тржишту рада. 

Укупна вредност пројекта је 74.016,59 ЕУР (9.252.073,75 динара), од чега Европска 
унија финансира пројекат средствима у износу од 59.612,96 ЕУР (7.451.620,00 динара) или 
80,54%, а Град Ниш суфинансира пројекат средствима у износу од 14.403,63 ЕУР 
(1.800.453,75 динара) или 19,46%. Од дела који представља учешће Града Ниша, 13.200,00 
ЕУР (1.650.453,75 динара) се финансира кроз рад запослених у органима јединице локалне 
самоуправе који раде на пројекту и за овај део нису потребна додатна средства у буџету. 

Средства у износу од 1.203,63 ЕУР (150.000,00 динара) биће обезбеђена у буџету 
Града Ниша за 2020. годину. 

Време реализације пројекта је 12 месеци од дана закључења Уговора. 
Градска управа Града Ниша - Секретаријат за финансије је на ово решење дао 

позитивно мишљење број 11-2062/2019 од 16.09.2019. године. 
На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву решења. 

 
Број: 904-2/2019-03 
У Нишу,  20.09.2019. године 
 
       
                       

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

                                                                                                             
ПРЕДСЕДНИК 

 
                  

                                                                                                                 Дарко Булатовић 


