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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 08.05.2018. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ О ПРИСТУПАЊУ ГРАДА НИША ПРОГРАМУ ROMACTED  
“Промовисање доброг управљања и оснaживање ромске заједнице на локалном нивоу” 

 
I  Град Ниш приступа Програму ROMACTED “Промовисање доброг управљања и 
оснaживање ромске заједнице на локалном нивоу”, који уз подршку Европске уније у Србији 
спроводи Савет Европе, а на основу Споразума између Европске уније и Савета Европе, 
потписаног 1. маја 2017. године. Програм се у Србији спроводи уз подршку Владе Републике 
Србије. 
II Циљ Програма ROMACTED “Промовисање доброг управљања и оснaживање ромске 
заједнице на локалном нивоу” је јачање посвећености институција, њихових капацитета, 
знања и вештина у раду на инклузији Рома и Ромкиња,  оснаживање ромске заједнице, како 
на индивидуалном, тако и на нивоу колектива, као и изградња политичке воље и одрживих 
политика кроз ангажовање локалних власти у унапређењу демократске јавне управе. 
III Циљне групе Програма су локалне јавне управе и ромске заједнице на територији 
одабраних општина. У Србији ће се Програм спроводити у 10 општина и то у Нишу, 
Крагујевцу, Оџацима, Костолцу, Прокупљу, Смедереву, Суботицци, Врању, Врњачкој Бањи 
и Звездари (Београд). 
IV За реализацију овог Програма Град Ниш неће имати финансијских обавеза у складу са 
Меморандум о сарадњи између Савета Европе, Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Републике Србије. 

Активности Програма ће бити прилагођене свакој локалној самоуправи, на основу 
посебног мапирања, процене и истраживања. 
Време реализације Програма у Србији је три године. 
V Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да у име Града потпише Меморандум о 
сарадњи између Савета Европе, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Републике Србије и Града Ниша и именује контакт особу као одговорну особу у име Града 
Ниша у Програму. 
 Меморандум о сарадњи је саставни део овог решења. 
VI 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. 
 
                                                О б р а з л о ж е њ е 
 

Програм ROMACTED “Промовисање доброг управљања и оснaживање ромске 
заједнице на локалном нивоу”, је Програм који уз подршку Европске уније у Србији 
спроводи Савет Европе, а на основу Споразума између Европске уније и Савета Европе, 
потписаног 1. маја 2017. године. Програм се у Србији спроводи уз подршку Владе Републике 
Србије. Програм се спроводи у седам земаља Западне Европе и у Турској.  



Програм ROMACTED jе настао на основу искуства програма ROMED и ROMACT и  
 и методолошки је адаптиран тако да се уклопи у  стварност сваког корисника/це и одређене 
локације, те на тај начин допринесе  постојећим политикама и праксама за ефикасно и 
инклузивно  функционисање локалних заједница. 

Циљеви Програма су: 
-Изградња политичке воље и одрживих политика кроз ангажовање локалних власти у 

унапређењу демократске јавне управе и подстицању локалних ромских заједница у јачању 
капацитета, како би Роми и Ромкиње допринели креирању, имплементацији и праћењу 
планова и пројеката који се односе на њих. 

-Оснаживање ромске заједнице, како на индивидуалном нивоу (помагати људима да 
користе своја основна права и унапређују личне капацитете и вештине), тако и на нивоу 
колектива (помоћ́ људима да се организују како би изразили своје интересе у решавању 
проблема читавих заједница); 

-Јачање посвећености институција, њихових капацитета, знања и вештина у раду на 
инклузији Рома и Ромкиња и примени концепта добре управе. 

Специфичност самог Програма је да помогне локалним властима да у своје локалне 
политике, буџете и услуге интегришу нове димензије и уведу посебне мере за Роме и 
Ромкиње, уз повећање учешћа самих Рома и Ромкиња  у самом  креирању, спровођењу и 
праћењу политика и активности. Као резултат, очекује се да локалне самоуправе које ће 
учествовати у програму наставе да служе потребама ромске популације, и то кроз одрживе 
локалне акционе планове и  олакшан приступ јавним службама. 

Циљне групе Програма су локалне јавне управе (изабрани представници и релевантни 
званичници) и ромске заједнице на територији одабраних општина. Они такође чине прве 
краткорочне корисничке групе Програма. Свеукупно, Програм ће бити усмерен на најмање 
50 општина. Средњорочни и дугорочни корисници су ромска популација и становништво 
локалне самоуправе. У Србији ће се Програм спроводити у 10 локалних самоуправа и то у 
Нишу, Крагујевцу, Оџацима, Костолцу, Прокупљу, Смедереву, Суботицци, Врању, Врњачкој 
Бањи и Звездари (Београд). 

Овај Програм ће се одвијати у блиској сарадњи са Координационим телом за праћење 
реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији.  
 Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да у име Града потпише Меморандум о 
сарадњи између Савета Европе, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Републике Србије и Града Ниша и именује контакт особу као одговорну особу у име Града 
Ниша у реализацији Програма. Сврха Меморандума о сарадњи је у обезбеђивању оквира за 
сарадњу наведених страна у реализацији овог Програма, а у циљу промовисања доброг 
управљања и оснаживања Рома и Ромкиња на локалном нивоу. 

На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог Програма за инклузију и 
оснаживање ромске популације на територији Града Ниша, Градско веће Града Ниша је 
одлучило као у диспозитиву овог решења. 

 
Број: 549-17/2018-03 
У Нишу,  08.05.2018. године  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Проф. др Милош Банђур 


