РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 48. Одлуке о буџету Града Ниша за 2018. годину („Службени лист
Града Ниша“, број 130/2017), 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 22.01.2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I
Град Ниш прихвата учешће у пројекту „Техничка помоћ за унапређење животних и
стамбених услова ромске популације у неформалним насељима“ (у даљем тексту: Пројекат)
који реализује Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из
средстава Европске уније (ЦФЦУ) у оквиру ИПА 2013 (ЕуропеАид/135640/ИХ/СЕР/РС), а у
сарадњи са корисницимна пројекта Министарством грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, Канцеларијом за људска и мањинска права и Сталном конференцијом
градова и општина. Министартсво финансија као Уговорно тело и корисници пројекта у
оквиру својих овлашћења и описа посла пројекта техничке помоћи обезбеђују пуну и
ефикасну реализацију пројекта, што укључује подршку на локалном нивоу.
II
Општи циљ пројекта је директна подршка општинама и градовима у Републици
Србији везана за област становања, инфраструктуре у ромским насељима и социјалне
инклузије Рома, која се односи на припрему техничке документације у области становања
Рома и инфраструктуре у ромским насељима и социјално укључивање Рома и Ромкиња, а све
у циљу побољшања капацитета локалне самоуправе за унапређење положаја ромске
популације и побољшања могућности за учешће у будућим финансијским иницијативама ЕУ
и осталих донатора.
III
Град Ниш је одабран за сарадњу у оквиру Компоненте 1 пројекта- Припрема техничке
документације у области становања Рома и у опквиру Компоненте 2 пројекта-Социјална
инклузија ромске популације.
IV
Обавеза Града Ниша је да у оквиру ове сарадње обезбеди следеће услове:
1. У оквиру Компоненте 1 Пројекта да именује контакт особу за комуникацију са тимом
техничке помоћи, да обезбеди активно учешће представника локалне самоуправе и осталих
представника у активностима везанима за ову компоненту, да прикупи података и сву
неопходну документацију за израду пројектног задатка са тимом техничке помоћи,
укључујући структуру и тип корисника, да достави доказе да локална самоуправа има
одговарајуће право на земљишту или објекту прописане подзаконским актом којим се ближе
уређује садржина и начин издавања грађевинске дозволе у конкретном случају (ЦЕОП
процедуре и специфични случајеви за инфраструктуру, предлог типологије стамбеног насеља
(одржива грађена средина и одрживо понашање), усклађен са законском регулативом на
општем и локалном нивоу, да испуни све формалне услове у складу са одговарајућим
законима, као и Планирање буџета локалне самоуправе за 2018. и 2019. годину за трошкове
израде геодетских подлога, геотехничких испитивања на местима градње насеља или
инфраструктуре ако постоји законска или друга техничка потреба, да прибави сагласности и
услове других институција или плати надокнаде за регулисање статуса на земљишту.
2. У оквиру Компоненте 2 Пројекта да именује Координатора за ромска питања, који ће
преузети у име Града улогу целокупне координације активности везано за пројекат техничке
помоћи, донесе одлуку о формирању Мобилног тима за социјалну инклузију Рома, усвоји

Правилник о раду Мобилног тима за социјално укључивање Рома, којим ће се регулисати
материјално правна и процесно правна питања од значаја за ефикасан рад Мобилног тима за
социјално укључивање Рома, усвоји годишњи Оперативни план Мобилног тима за социјално
укључивање Рома, обезбеди потребне услове за реализацију и праћење активности
предвиђених пројектом техничке помоћи за унапређење животних и стамбених услова
ромске популације у неформалним насељима и годишњим Оперативним планом Мобилног
тима за социјалну инклузију Рома и успостави интезивну и сталну комуникацију и сарадњу
са тимом за техничку подршку и омогућити редовну и благовремену размену информација
од значаја за реализацију планираних активности.
V Средства за испуњење обавеза Града Ниша по овом пројекту у износу од 1.300.000,00
динара су предвиђена буџетом Града Ниша за 2018. годину у Програму 15-Опште услуге
локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе
и градских општина, позиција 423, економска класификација 482– Порези, обавезне таксе,
казне и пенали у износу од 300.000,00 динара и позиција 429, економска класификација 424 –
Специјализоване услуге у износу од 1.000.000,00 динара.
VI Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да у име Града Ниша потпише Писмо о намери
за сарадњу са Министарством финансија – Сектором за уговарање и финансирање програма
из средстава Европске уније (ЦФЦУ) на имплементацији пројекта „Техничка помоћ за
унапређење животних и стамбених услова ромске популације у неформалним насељима“,
које је саставни део овог решења.
VII Именује се Каролина Рајковић-Секретаријат за дечију и социјалну заштиту, као
координатор за ромска питања у оквиру Компоненте 2 Пројекта, а одређује се Ана
Тодоровић-Канцеларија за локални економски развој и пројекте за контакт особу за
комуникацију са тимом техничке помоћи у оквиру активности Компоненте 1 Пројекта.
VIII 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
и Градској управи Града Ниша.

Образложење
Пројекат „Техничка помоћ за унапређење животних и стамбених услова ромске
популације у неформалним насељима“ реализује Министарство финансија, Сектор за
уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (ЦФЦУ) у оквиру ИПА
2013 (ЕуропеАид/135640/ИХ/СЕР/РС), а у сарадњи са корисницимна пројекта
Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Канцеларијом за људска и
мањинска права и Сталном конференцијом градова и општина. Министартсво финансија као
Уговорно тело и корисници пројекта у оквиру својих овлашћења и описа посла пројекта
техничке помоћи обезбеђују пуну и ефикасну реализацију пројекта, што укључује подршку
на локалном нивоу.
Општи циљ пројекта је директна подршка општинама и градовима у Републици
Србији везана за област становања, инфраструктуре у ромским насељима и социјалне
инклузије Рома, која се односи на припрему техничке документације у области становања
Рома и инфраструктуре у ромским насељима и социјално укључивање Рома и Ромкиња, а све
у циљу побољшања капацитета локалне самоуправе за унапређење положаја ромске
популације и побољшања могућности за учешће у будућим финансијским иницијативама ЕУ
и осталих донатора.
Одлуком Управног одбора пројекта „Техничка помоћ за унапређење животних и
стамбених услова ромске популације у неформалним насељима“ кога чине Министарство
финансија, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Канцеларијаза
људска и манјинска права, Министарство за европске интеграције, Министарство за рад

запошљавање, борачка и социјална питања и Стална конференција градова и општина, на
седници одржаној 8.12.2017. године, а на основу попуњених упитника од стране Града Ниша,
Град Ниш је одобран као пилот пример за сарадњу на пројекту „Техничка помоћ за
унапређење животних и стамбених услова ромске популације у неформалним насељима“.
Град Ниш је предложен за сарадњу у оквиру Компоненте 1 пројекта-Припрема техничке
документације у области становања Рома и у оквиру Компоненте 2- Социјална инклузија
ромске популације.
Компонента 1- Припрема техничке документације у области становања Рома обухвата
подршку релевантним локалним актерима у препознавању приоритетних пројеката који су
усмерени на унапређење стамбених услова Рома и инфраструктурних решења у Ромским
насељима и припрему техничке документације за будуће финансирање пројеката у области
становања Рома и инфраструктуре у ромским насељима.
Компонента 2- Социјално укључивање Рома и Ромкиња подразумева подршку
унапређењу институционалног капацитета у области социјалног укључивања Рома и
Ромкиња, кроз формирање и подршку функционисању Мобилних тимова, подршку
оперативном и финансијском планирању у тој области, као и унапређење учешћа цивилног
друштва у процесу планирања, примене и праћења локалних политика од значаја за
социјално укључивање Рома.
Средства за испуњење обавеза Града Ниша по овом пројекту у износу од 1.300.000,00
динара су предвиђена буџетом Града Ниша за 2018. годину у Програму 15-Опште услуге
локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе
и градских општина, позиција 423, економска класификација 482– Порези, обавезне таксе,
казне и пенали у износу од 300.000,00 динара и позиција 429, економска класификација 424 –
Специјализоване услуге у износу од 1.000.000,00 динара.
Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да у име Града Ниша потпише Писмо о
намери за сарадњу са Министарством финансија – Сектором за уговарање и финансирање
програма из средстава Европске уније (ЦФЦУ) на имплементацији пројекта „Техничка
помоћ за унапређење животних и стамбених услова ромске популације у неформалним
насељима“, које је саставни део овог решења.
Овим решењем се именује Каролина Рајковић-Секретаријат за дечију и социјалну
заштиту, као координатор за ромска питања у оквиру Компоненте 2 Пројекта, који ће у име
Града преузети улогу целокупне координације активности везано за пројекат техничке
помоћи, а одређује се Ана Тодоровић-Канцеларија за локални економски развој и пројекте за
контакт особу за комуникацију са тимом техничке помоћи која ће обезбеђивати
координацију у оквиру активности Компоненте 1 и проток информација између тима
техничке помоћи и Града Ниша.
На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за побољшање
капацитета локалне самоуправе за унапређење положаја ромске популације и побољшања
могућности за учешће у будућим финансијским иницијативама ЕУ и осталих донатора,
Градско веће Града Ниша је одлучило као у диспозитиву овог решења.
Број:77-37/2018-03
У Нишу, 22.01.2018. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

