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На основу члана    48.   Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. годину (“Службени лист 

Града Ниша”, број 118/18, 63/19 и 85/19), а у складу са Одлуком о усвајању локалног 
акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, број 18/17 ) и члана 2. и 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниш  („ 
Службени лист Града Ниша”, број 1/13, 95/16, 98/16, 124/16 и 144/16), Градско веће Града 
Ниша на седници одржаној  13.11.2019. године, доноси  

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I Прихвата се учешће Града Ниша у реализацији Програма „Подршка ЕУ инклузији 
Рома-Оснаживање локалих заједница за инклузију Рома“ који финансира ЕУ, а спроводи 
Стална конференција градова и општина- Савез градова и општина Србије, кроз експертску 
подршку у изради Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома и Ромкиња на 
територији Града Ниша за период 2020.-2022. године. 

II Општи циљ програма је обезбеђивање подршке текућем процесу побољшања 
социјал-економског положаја ромске популације у локалним заједницама и спровођење 
приоритетних стратешких мера из Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у 
Републици Србији за период 2016. до 2025. године. 

III У Граду Нишу реализоваће се компонента 1 Програма „Успостављање 
/унапређење локалних стратешких, финансијских и институционалних механизама за 
инклузију Рома која је уже усмерена на пружању свеобухватне подршке јединицама локалне 
самоуправе у унапређењу и развоју Локалних акционих планова за социјално укључивање 
Рома, успостављању и функционисању локалних мултисекторских координационих тела за 
инклузију Рома и Мобилних тимова за инклузију Рома, пружање обука, размена најбољих 
пракси и саветодавна подршка свим локалним самоуправама са ромском популацијом.  

У оквиру ове компоненте Граду Нишу биће обезбеђена експертска подршка и воћство 
кроз целокупан процес израде Локалног акционог плана, кроз радионице које ће водити 
експерти из области стратешког планирања, програмског буџетирања и инклузије Рома. 
          IV Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да потпише уговор са Сталном 
конференцијом градова и општина- Савезом градова и општина Србије, којим ће се ближе 
регулисати међусобна права и обавезе. 
           V Налаже се Градској управи Града Ниша-Секретаријату за дечију и социјалну 
заштиту, као ресорно надлежном секретаријату и Мобилном тиму за социјалну инклузију 
Рома, стручном телу Градског већа Града Ниша да реализују ово решење. 
           VI Налаже се Градској управи Града Ниша, секретаријатима и службама да у оквиру 
својих ингеренција, узму учешћа и дају допринос у изради овог планског документа.  
 

 
 



 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
   Скупштина Града Ниша донела је Одлуку о усвајању локалног акционог плана за 

унапређење положаја Рома на територији Града Ниша 2017-2019. година („Службени лист 
Града Ниша“, број 18/17).  

 Град Ниш је по објављеном Јавном позиву за добијање подршке у изради / 
унапређењу локланих акционих планова за социјално укључивање Рома и Ромкиња, који је 
расписао инплементатор  Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома-Оснаживање локалих 
заједница за инклузију Рома“, Стална конференција градова и општина- Савез градова и 
општина Србије, аплицирао пријаву којом је изабран као један од 10 градова и општина да 
реализује ову компоненту Програма. 

За реализацију овог решења нису потребна финансијска средства из буџета Града 
Ниша. 

Програм ће реализовати Градска управа Града Ниша- Секретаријат за дечију и 
социјалну заштиту, као ресорни секретаријат и Мобилни тим за социјалну инклузију Рома 
коме је Решењем Градоначелника Града Ниша број 4353/2018-01 од 14.11.2018. године, као 
стручном телу Градског већа Града Ниша, један од дефинисаних задатака и учешће у изради 
Локалног акционог плана, уз подршку сакретаријата и служби Градске управе Града Ниша, а 
у оквиру дефинисаних ингеренција. 

Из свега напред изложеног, Градско веће Града Ниша донело је решење као у 
диспозитиву, посебно имајући у виду неопходност израде овог планског документа за 
наредни период. 

 
 

 
Број:  1092-5/2019-03 
У Нишу, 13.11.2019. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

 
                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
 
                                                                                                         Дарко Булатовић 

 


