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

Града Ниша“, број 108/2018 и 63/2019 и 85/2019), Решења Градског већа број 773-10/2017-03 
од 05.06.2017. године и број 787-2/2017-03 од 06.06.2017. године, обавештења Министарства 
Финансија Републике Србије, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ 
број 48-00-00207/2014-28-11 од 14.06.2019. године и број 48-00-00207/2014-28-11 од 
19.09.2019. године 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 15.11.2019. године, доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ О  
ОБУСТАВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА  

„ОДРЖИВИ МОДЕЛ ЗА РЕШАВАЊЕ НЕУСЛОВНИХ РОМСКИХ НАСЕЉА“ 
 

I    ОБУСТАВЉА СЕ реализација и суфунансирање пројекта „Одрживи модел за 
решавање неусловних ромских насеља“, који је Граду Нишу одобрен за финансирање у 
оквиру Јавног позива за достављање предлога пројеката под називом „Обезбеђивање трајних 
стамбених решења и унапређење инфраструктуре у ромским насељима“, Министарства 
финансија Републике Србије, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ, 
од 06.07.2016. године, а чија је реализација и суфинансирање прихваћена Решењем Градског 
већа Града Ниша број број 773-10/2017-03 од 05.06.2017. године и број 787-2/2017-03 од 
06.06.2017. године. 
 
II Реализација и суфинансирање пројекта „Одрживи модел за решавање неусловних 
ромских насеља“ се обуставља, због немогућности релизације активности пројекта изградње 
стамбених објеката за најугроженије групе становништва у предвиђеном року, услед 
нерешених имовинско правних односа на опредељеним парцелама, обзиром да су предметне 
парцеле предмет реституције на основу Закона о враћању одузете имовине и обештећењу. 
 
III  Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте  да у сарадњи са 
Градском управом Града Ниша - Секретаријатом за финансије, Уговорном телу изврше 
повраћај целокупног износа уплаћене донације у износу од 292.221,99 евра. 
 
IV  За спровођење предметног акта износ од 275.731,99 евра се налази на наменском 
девизном подрачуну. Остатак средстава у износу од 2.000.000,00 динара обезбеђен је 
Одлуком о буџету Града Ниша за 2019. годину на позицији Канцеларије за локални 
економски развој и пројекте број 380а, економска класификација 485 – Накнада штете за 
повреде или штету нанету од стране државних органа. 
 
V Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте да Секретаријату за 
финансије достави сву потребну документацију за реализацију овог решења. 
 
VI Решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 

 



О б р а з л о ж е њ е 
 
 У оквиру Јавног позива за достављање предлога пројеката под називом 
„Обезбеђивање трајних стамбених решења и унапређење инфраструктуре у ромским 
насељима“, Министарства финансија Републике Србије, Сектора за уговарање и 
финансирање програма финансираних из средстава ЕУ 
(Референца:ЕуропеАид/138222/ИД/АЦТ/РС), Граду Нишу је одобрен пројекат „Одрживи 
модел решавања неусловних ромских насеља“, у сарадњи са удружењима „ЈУРОМ центар“, 
„Освит“ и „Клуб Толеранција“. Министарство финансија Републике Србије, Сектор за 
уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ је доделило бесповратна средства 
Уговором 48-00-00207/2015-28-1, наш број 1872/2017-01 од 06.06.2017. године, закљученог 
између Града Ниша и Министарства финансија Републике Србије, Сектора за уговарање и 
финансирање. Градско веће Града Ниша је донело Решење о суфинансирању и реализацији 
пројекта број 773-10/2017-03  од  05.06.2017.године и број 787-2/2017-03 од 
06.06.2017.године. Укупна вредност пројекта je 1.237.888,81 EУР, од чега је износ од 
951.069,97 ЕУР донација ЕУ, тј. 76,83%, док износ од 286.818,84 ЕУР или 23,17%, 
представља учешће Града Ниша и партнера на пројекту. 
 Пројектом је планирано: инфраструктурно опремање локације (водовод, канализација, 
улично осветљење, коловоз и тротоари, трафо станица), изградња стамбених објеката за 50 
ромских породица, избор породица будућих станара који ће бити спроведен на основу 
конкурса и рангирање по претходно дефинисаним критеријумима, формирање савета грађана 
насеља, едукативне радионице о могућностима подршке и помоћи општине и државе.  

До одступања у реализацији активности пројекта је дошло због проблема власништва 
над парцелама на којима је по пројекту предвиђена изградња инфраструктуре као и објеката 
за становање Рома. Наиме, на основу Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, 
Агенцији за реституцију поднет је Захтев за враћање предметних парцела од стране правних 
наследника власника парцела пре ступања Закона о враћању одузете имовине и обештећењу. 
 Имајући у виду да су поступци  по основу Закона о враћању одузете имовине и 
обештећењу код Агенције за реституцију били у току, као и да је по питању једног предмета 
покренут управни спор, динамику за коначно решавање статуса парцела није било могуће 
утврдити и самим тим реализовати пројекат у дефинисаном року са дефинисаним 
резултатима.  
 Обзиром да реализација пројекта није могућа због нерешеног правног статуса парцела 
на којима би се градили објекти, Министарство финансија, Сектор за уговарање и 
финансирање програма из средстава ЕУ је донело Одлуку о раскиду Уговора бр. 48-00-
00207/2014-28-11 са даном 14.06.2019. године, у складу са чланом 12.2 а) Општих услова 
који важе за уговоре о бесповратним средствима финансираним од стране ЕУ (Анекс II 
уговора). 
 Након донете Одлуке о раскиду Уговора, Министарство финансија, Сектор за 
уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ дописом број 48-00-00207/2014-28-11 
од 19.09.2019. године обавештава Град Ниш о обавези Града да Уговорном телу врати 
целокупан износ уплаћене донације од 292.221,99 евра. Како се на наменском девизном 
подрачуну број 840-143771-77, наемењеном за реализацију наведеног пројекта налази износ 
од 275.731,99 евра, потребно је из буџета града пребацити износ од 16.490,00 евра како би се 
вратио целокупан износ уплаћене донације. Износ од 16.490,00 евра трансферисан је 
партнерима на пројекту, удружењима „ЈУРОМ центар“, „Освит“ и „Клуб Толеранција“ за рад 
чланова пројектног тима, а на основу одредби Меморандума о разумевању и сарадњи на 
реализацији пројекта „Одрживи модел решавања неусловних ромских насеља“, број 
2711/2017-01 од 22.08.2017. године. Средства за ову намену обезбеђена су на позицији 
Канцеларије за локални економски развој и пројекте број 380а, економска класификација 485 
– Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у износу од 
2.000.000,00 динара. 



  На основу свега напред изложеног Градско веће Града Ниша, је одлучило као у 
диспозитиву Решења. 
  
 
Број: 1106-1/2019-03 
У Нишу, 15.11.2019. године                                  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                                                                             

                                     ПРЕДСЕДНИК 
 
     Дарко Булатовић 


