
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД НИШ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 

 
 
 
 

На основу члана  48. Одлуке о буџету Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 118/18), члана 2. и 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („ Службени лист 
Града Ниша”, број 1/13, 95/16, 98/16, 124/16 и 144/16), Градско веће Града Ниша на седници 
одржаној 01.07.2019. године, доноси  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I  Град Ниш прихвата успостављања сарадње са Фондом за образовање Рома на остваривању 
мера и активности које се односе на унапређење положаја Рома у оквиру пројеката који 
спроводи „Поспешивање запошљивости младих Рома “, фаза II, уз подршку програма 
Немачке финансијске сарадње коју имплементира Немачка развојна банка КFW у име Владе 
Републике Немачке-Министарства за економску сарадњу и развој. 
  
II Време реализације сарадње је до завршетка пројекта, до 30.11.2021. године. 
 
III Циљ пројекта је поспешивање запошљивости и повећање конкурентности припадника 
ромске националне мањине на тржишту рада. 
 
IV Обавезе града су:  
 
-          Именовање представника који ће бити контакт особа са којом ће пројектни тим ФОР-а 
остварити непосредну комуникацију и договарати реализацију заједничких активности;  
- Обезбеђење неопходне подршке за неометано спровођење активности за повећање 
запошљивости Рома, пружање подршке члановима тима ФОР-а и активно учествовање у  
заједничким активностима. 
 
V Обавезе Фонда за образовање Рома су: 
 
- Именовање представника ФОР-а који ће бити контакт особа са којом ће Град Ниш 
остварити непосредну комуникацију и договарати реализацију заједничких активности;  
- Обезбеђење неопходне подршке како би обезбедили неометано спровођење 
активности за повећање запошљивости Рома, пружање подршке Граду Нишу и активно 
учествовање у свим заједничким активностима.  
 
VI Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да потпише споразум о сарадњи  са Фондом за 
образовање Рома који је саставни део овог решења. 
 
VII Именује се члан Градског већа Града Ниша Тијана Ђорђевић Илић за контакт особу. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Фонд за образовање Рома  остварује мере и активности које се односе на унапређење 
положаја Рома у оквиру пројеката који спроводи „Поспешивање запошљивости младих Рома 
“, фаза II, уз подршку програма Немачке финансијске сарадње коју имплементира Немачка 



развојна банка КFW у име Владе Републике Немачке-Министарства за економску сарадњу и 
развој. 
Пројекат обухвата практичну помоћ, ефективне и ефикасне механизме неопходне за борбу 
против дискриминације и стварање услова у којима Роми могу да остварују сва права са 
фокусом на приступ образовном систему и запошљавању. Кроз пројекат се реализују 
различите стручне обуке, преквалификација, стажирање у јавном и приватном сектору, чиме 
млади Роми и Ромкиње унапређују своје вештине, компетенције и постају конкурентни на 
тржишту рада. 
У оквиру пројекта успостављени су механизми који континуирано унапређују 
професионалне вештине корисника и поспешују њихову запошљивост. Запошљавање младих 
Рома и Ромкиња представља сложен и вишедимензионални процес у коме је неопходно 
успоставити сарадњу са послодавцима из јавног и приватног сектора уз истовремено 
спровођење активности које јачају компетенцију младих Рома на тржишту рада. 
Успостављање сарадње има за циљ да постакне послодавце и активно допринесе креирању 
стимулативних услова запошљавања младих Рома и Ромкиња, кроз развијен индивидуални 
приступ рада са посебним нагласномна начело родне равноправности. Програм даје прилику 
корисницима да унапреде стечена знања и вештине кроз стручне и професионалне обуке и 
радне праксе. 
Пројекат се спроводи у 75 локалних самоуправа. У досадашњем току реализације пројекта 
780 младих Рома и Ромкиња је прошло стучне, професионалне и обуке из области животних 
вештина, реализована су 182 плаћена стажирања, остварена је сарадња са 53 послодавца из 
јавног и приватног сектора. У 2019. години кроз пројекта може бити подржано 150 
кандидата.  
Фонд за образовање Рома понудио је Граду Нишу сарадњу у делу реализације пројекта на 
територији града. У Нишу према последњем попису живи 6996 припадника Ромске 
националне мањине, док по незванични подацима овај број је далеко већи. Град последњих 
година улаже знатне напоре да побољша социјал-економски статус својих суграђана из 
најбројније националне мањине у области становања, образовања, запошљавања, здравства, 
социјалне заштите и културног идентитета, а у складу са планским документима и 
предвиђеним активностима из Акционог плана за побољшање положаја Рома на територији 
Града Ниша 2017-2019. године и Оперативног плана Мобилног тима за социјалну инклузију 
Рома на територији Града Ниша за 2019. годину. 
За реализацију овог пројекта није потребно определити средства из буџета Града пошто се 
све активности реализују из донаторских средстава. 
Из свега напред изложеног, а посебно имајући у виду социјал-економски статус најбројније 
националне мањине на територији Града, Градско веће Града Ниша доноси решење као у 
диспозитиву. 
 
Број: 627-1/2019-03 
У Нишу, 01.07.2019. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Проф. др Милош Банђур 


