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 25.05.2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I
Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да потпише Протокол о сарадњи између
Координационог тела за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и
Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године, којим председава
потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др
Зорана З. Михајловић (у даљем тексту: Координационо тело) и Града Ниша.
II
Циљ Протокола о сарадњи је реализација Стратегије за социјално укључивање Рома и
Ромиња у Републици Србији за период од 2016-2025.
III
Предмет Протокола о сарадњи је:
- да ће Град Ниш, уз подршку представника/ца Координационог тела, а у складу са основним
начелима права на адекватно становање, определити градско грађевинско земљиште у Нишу,
за испуњење обавеза из Протокола о сарадњи,
- да ће Град Ниш и Координационо тело формирати Радну групу, ради праћења динамике у
обезбеђивању свих потребних услова за реализацију овог пројекта, давању предлога за
решавање критичних тачака и отворених питања које би се евентуално појавиле у току
реализације и достављању месечних извештаја потписницима овог протокола о свему
наведеном.
- да ће Координационо тело пружати сву потребну стручну и техничку подршку за успешну
реализацију овог пројекта (континуирано након опредељивања грађевинског земљишта).
IV
Протокол о сарадњи је саставни део овог решења.
V
Налаже се Градској управи Града Ниша- Секретаријату за финансије и Секретаријату
за имовинско-правне послове да у оквиру својих надлежности реализују ово Решење.
Образложење
Координационо тела за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање
Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године, којим председава
потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др
Зорана З. Михајловић и Град Ниш, су у оквиру заједничких консултација одржаних 10. и 11.
маја 2017. године у Нишу, као и у разговорима и преговорима који су уследили након тога,
постигле заједнички договор, који представља предмет овог Протокола о сарадњи.
Циљ Протокола о сарадњи је реализација Стратегије за социјално укључивање Рома и
Ромиња у Републици Србији за период од 2016-2025. године, која прописује у посебном
циљу 2 и оперативном циљу 3, обезбеђивање правне сигурности поседа и јасних власничких
односа, а имајући у виду да се парцела налази у јавном власништву, уз стручну помоћ

надлежних министарстава и других релевантних институција за управљање имовином и на
основу урбанистичког плана за територију ромског насеља, као и Акционог плана за
Поглавље 23 – Правосуђе и основна права, у активности 3.8.2.39. наглашава обезбеђивање
адекватне локације за становање, у смислу приступа основној комуналној инфраструктури,
незагађености земљишта, могућностима остваривања прихода и доступности јавних услуга, а
нарочито у погледу образовања, здравствене и социјалне заштите.
Предмет Протокола о сарадњи је
- да ће Град Ниш, уз подршку представника/ца Координационог тела, а у складу са основним
начелима права на адекватно определити градско грађевинско земљиште у Нишу, за
испуњење обавеза из Протокола о сарадњи,
- да ће Град Ниш и Координационо тело формирати Радну групу, ради праћења динамике у
обезбеђивању свих потребних услова за реализацију овог пројекта, давању предлога за
решавање критичних тачака и отворених питања које би се евентуално појавиле у току
реализације и достављању месечних извештаја потписницима овог протокола о свему
наведеном.
- да ће Координационо тело пружати сву потребну стручну и техничку подршку за успешну
реализацију овог пројекта (континуирано након опредељивања грађевинског земљишта).
На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог Протокола за решавање
проблема становника припадника ромске националности насеља Црвена Звезда у Нишу,
Градско веће Града Ниша је донело решење као у диспозитиву.
Број: 672-13/2018-03
У Нишу, 25.05.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

