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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 05.06.2017. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О СУФИНАНСИРАЊУ И РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА „ОДРЖИВИ МОДЕЛ ЗА 

РЕШАВАЊЕ НЕУСЛОВНИХ РОМСКИХ НАСЕЉА“ 

 

I Град Ниш прихвата суфинансирање и реализацију пројекта „Одрживи модел 

решавања неусловних ромских насеља“, који је одобрен 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) од 05.јула 2016.године. 

II Носилац пројекта је Град Ниш, а партнери на пројекту су Удружење Ромкиња „Освит“ 

из Ниша, удружење „ЈУРОМ Центар“ из Ниша и удружење „КЛУБ ТОЛЕРАНЦИЈА“ из 

Београда. 

III  Време трајања пројекта је 20 месеци, од дана потписивања Уговора о додели 

бесповратних средстава.  

IV  Општи циљ пројекта је укључивање дела ромске заједнице у систем социјалног 

становања под заштићеним условима као одрживог  модела унапређења животних услова. 

Специфични циљеви пројекта су 1) унапређење услова становања најугроженијих Ромских 

породица; 2) изједначавање услова становања дела ромске популације са просечним  

условима становања већинске популације града. 

V Укупна вредност пројекта je 1.298.968,25 EУР, од чега је износ од 998.000,00 ЕУР 

донација ЕУ, тј. 76,83%, док износ од 300.968,25 ЕУР, или 23,17%, представља учешће Града 

Ниша и партнера на пројекту. 

VI Средства за ову намену предвиђена су буџетом Града Ниша за 2017. годину у оквиру 

Раздела 8-Канцеларија за локални економски развој и пројекте, Глава 8.1-Канцеларија за 

локални економски развој и пројекте, ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 0602-0001 – Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина, функција 490 – економски послови некласификовани на 

другом месту, буџетске позиције 370/1 и 370/2, економска класификација 424 – 

специјализоване услуге. Пројекат ће се са позиције 370/1 у 2017. години реализовати до 

износа од 8.500.000,00 динара, док ће се са позиције 370/2 у 2017. години реализовати до 

износа од 22.500.000,00 динара. Остатак средстава биће реализован током 2018. и 2019. 

године.  

VII  Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да у име Града потпише Уговор о додели 

бесповратних средстава са Министарством финансија Републике Србије, Сектором за 

уговарање и финансирање програма финансираних из средстава ЕУ и Меморандум о 

сарадњи и разумевању са партнерима на пројекту. 

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

Градској управи Града Ниша, да у оквиру својих надлежности реализују ово решење. 

IX Решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 



О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 

 

Пројекат „Одрживи модел решавања неусловних ромских насеља“, је одобрен 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) од 05.јула 2016.године.  

Специфични циљеви пројекта односе се на материјално побољшање животних услова 

најугроженијих породица изградњом стамбених објеката у складу са свим стандардима 

модерног становања на локацији у власништву Града Ниша. Овим пројектом, капацитет 

Градске управе Ниша ће бити побољшани у обезбеђивању адекватне подршке угроженим 

групама. Веома важно питање јесте потреба да се подигне свест локалне заједнице о правима 

и потребама Рома кроз промотивне кампање. Друштвена инклузија Рома је такође веома 

значајна. Иако је у претходној Декади Рома учињено много да се побољша положај ромске 

популације постоје велики делови ромске популације који још увек живе у неусловним и 

нехигијенским објектима. 

Већина ромске популације, према попису из 2011. године, живи у јужној и источној 

Србији (57,239 или 38.7% од укупног броја ромске популације), док у Нишу живи 6.996 Рома 

/ Ромкиња. Међутим, стручњаци који се баве питањима Рома процењују да око 15.000 до 

20.000 Рома живи у Нишу. Циганска Махала са Сточним тргом, Београд махала, Јеврејско 

гробље и Црвена звезда су насеља где је ромска популација претежно насељена. Стамбени 

објекти у овим насељима су претрпани, нехигијенски и неприкладни. Због недостатка 

средстава ромска популација у овим насељима није у стању да реконструише, адаптира или 

санира ове објекте. Нерешени имовински односи, терет бесправне градње, минимална 

величина објеката који не испуњавају критеријуме за нормалне услове живота и имајући у 

виду висок просечан број чланова ромских домацћинстава спречава било какву интервенцију 

у случају обезбеђивања потребних средстава. Истраживање спроведено међу ромским 

породицама које живе у овим насељима је показало да породице које живе у овим 

неусловним насељима спремне да учествују у овом пројекту и да се селе у нове стамбене 

објекте који пружају све потребне услове за нормалан живот. 

Случајеви дискриминације ромског становништва су евидентирани и у Нишу. 

Препорука Повереника за заштиту равноправности описује детаљно ситуацију породица из 

неформалног насеља Белвил у Београду расељених у Ниш, наводећи да је 14 припадника 

ромске популације смештено у напуштеном складишту, где нема довољно кревета, нема 

струје, услова за одржавања личне хигијене и наређује Граду Нишу да, без одлагања, 

предузме све неопходне мере како би им се обезбедило становање које задовољава 

међународне стандарде живота у алтернативном смештају грађана расељених из 

неформалних насеља. 

Ромкиње су у посебно тешкој ситуацији. Са свим наведеним проблемима, НВО 

"Освит" бележи значајан степен насиља у породици / партнерском односу, као и проблем 

раних бракова. Студија, спроведена 2006. године у Нишу, на узорку од 500 жена ромкиња, 

утврдила је да је 40% жена изложено физичком насиљу сваки дан, а 60% једном недељно. 

Осим тога, 90% жена не може да препозна различите облике насиља - економско, физичко, 

психолошко или сексуално. Оне мисле да се сексуално насиље може доживети само у 

ванбрачној заједници са непознатом особом. Вецћина њих није формално запослена, иако су 

ангажовани као домаћице, сакупљачи секундарних сировина или раде у зони сиве економије. 

Стога, укључивање Рома и решавање стамбених проблема треба да се посматра из 

перспективе родне равноправности. 



Активности су заједнички планиране од стране Града Ниша и НВО "Освит", НВО 

ЈУРОМ Центар и НВО Клуб толеранција, где је извршена свеобухватна анализу и извршени 

интервјуи са циљном групом у ромским насељима у Нишу и са Центром за социјални рад у 

Нишу. Циљна група овог пројекта су 50 ромских породица чији ће животни услови  бити 

значајно побољшани по завршетку овог пројекта. Представници ромских НВО имају интерес 

у значајном побољшању услова становања, као један од кључних проблема ромске 

популације. Представници Центра за социјални рад који раде са најугроженијим делом 

ромске популације у граду су такође заинтересовани за овај пројекат јер ће један од кључних 

проблема, побољшање стамбених услова за најугроженије део корисника Центра бити 

решен. Дуготрајни социјални и стамбени проблеми циљне групе су предмет састанака и 

консултација на свим нивоима града уз активно учешцће стручне и шире јавности. 

Приоритетне активности на пројекту су: Инфраструктурно опремање локације  и 

изградња стамбених објеката за 50 ромских породица, избор најугроженијих породица који 

ће бити спроведен на основу конкурса и рангирање по претходно дефинисаним 

критеријумима, а у складу са нашим законима чији исход ће бити одлука надлежних органа, 

дефинисање претходних административних процедура које резултирају  стварање 

легитимног основа за закључивање уговора о коришцћењу стана са дефинисаним правима и 

обавезама уговорних страна, формирање савета грађана, едукација корисника о 

могућностима подршке и помоћи општине и државе, као и о правима жена и деце, 

промотивне активности као што су конференције за штампу, штампа и дистрибуција 

промотивног материјала, објављивање вести о реализацији пројекта на wебсите-у пројекта 

Укупна вредност пројекта je 1.298.968,25 EУР, од чега је износ од 998.000,00 ЕУР 

донација ЕУ, тј. 76,83%, док износ од 300.968,25 ЕУР, или 23,17%, представља учешће Града 

Ниша и партнера на пројекту. 

Средства за ову намену предвиђена су буџетом Града Ниша за 2017. годину у оквиру 

Раздела 8-Канцеларија за локални економски развој и пројекте, Глава 8.1-Канцеларија за 

локални економски развој и пројекте, ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 0602-0001 – Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина, функција 490 – економски послови некласификовани на 

другом месту, буџетске позиције 370/1 и 370/2, економска класификација 424 – 

специјализоване услуге. Пројекат ће се са позиције 370/1 у 2017. години реализовати до 

износа од 8.500.000,00 динара, док ће се са позиције 370/2 у 2017. години реализовати до 

износа од 22.500.000,00 динара. Остатак средстава биће реализован током 2018. и 2019. 

године.  

Пројекат је у складу са Стратегијом Града Ниша 2009-2020. године и то са 

стратешким правцем 3. Друштвени развој-специфични циљ 3.1 Опште повећање безбедности 

и смањење ризика по живот и здравље, имовину, социјалну сигурност и здравље, Акција 

3.1.5 Решавање проблема становања у складу са стратегијом становања (програм становања 

за сиромашне и угрожене друштвене групе; развој институција и механизама за управљање 

програмом становања; унапређење и регулисање тржишта станова за издавање, и сл.). 

Пројекат је у складу са Акционим планом одрживог развоја 2015-2020 и то са стратешким 

правцем 3. Друштвени развој Специфицан циљ 3.1.5 Решавање проблема становања у складу 

са стратегијом становања (програм становања за сиромашне и угрожене друштвене групе; 

развој институција и механизама за управљање програмом становања; унапређење и 

регулисање тржишта станова за издавање, и сл.). Пројекат је у складу са Програмом развоја 

Града Ниша за 2017. годину са облашћу 3.6. Стамбена изградња и пословни простор, мера 

3.6.5 Одрживи модел решавања неусловних ромских насеља (укључивање дела ромске 

заједнице у систем социјалног становања под заштићеним условима као одрживог модела 

унапређења животних услова). 

  



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

Града Ниша и побољшања квалитета живота грађана града Ниша, Градско веће Града Ниша 

је одлучило као у диспозитиву овог решења. 

 

Број: 773-10/2017-03 

У Нишу, 05.06.2017. године 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

                                                                                                             

 

                                     ПРЕДСЕДНИК 

 

 

                                                                                                                       Дарко Булатовић 


