РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу 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 15.07.2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА „АКАДЕМИЈА НОВИХ ЗАНИМАЊА“
I
Град Ниш прихвата реализацију и суфинансирање пројекта, „Академија нових занимања“
који је одобрен за финансирање у оквиру Јавног конкурса за подршку јединицама локалне
самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу Министарства омладине и спорта,
Одлуком број 401-01-244/2020-04 од 25.6.2020. у износу од 2.949.000 динара.
II
Циљ пројекта је да 90 младих људи стекне практична знања, вештине и компетенције, које су
савремене и тражене на тржишту рада, а са којима ће бити у могућности да послују на сајту
www.freelancer.com или се пријаве за Конкурс за станаре Старт ап центра или региструју
радњу/предузеће (уз потраживање субвенција за старт ап) уз стручну подршку тима Канцеларије за
младе Града Ниша.
Предвиђено је 15 полазника за 6 обука (укупно 90 младих): дигитални маркетинг менаџмент,
веб дизајн, copywriter & content writer, графички дизајн, фотографија и фотошоп и књиговодство које
ће пројектни тим одабрати путем јавног конкурса. Полазници ће бити незапослени млади, који имају
неформалног искуства у одређеним областима, желе промену каријере јер су суфицитарни на
тржишту рада, мајке, рањиве групе. Предвиђен је и пословни семинар о фриленсингу, онлајн
пословању, оснивању старт апа и програму Старт ап центра.
Време реализације предложеног пројекта је од 10.7 – 10.12.2020. године.
III
Укупна предложена вредност предлога пројекта је 2.949.000 динара.
Град Ниш нема финансијско учешће у пројекту.
IV
Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да у име Града потпише Уговор о реализацији
пројекта „Академија нових занимања“ са Министарством омладине и спорта.
V
Налаже се Градској управи Града Ниша, Секретаријату за омладину и спорт да реализују ово
решење.
VII
Решење доставити: Градској управи Града Ниша, Секретаријату за омладину и спорт.

Образложење
Пројекат „Академија нових занимања“, којим је Град Ниш аплицирао на Јавни конкурс за
подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу
Министарства омладине и спорта одобрен је за финансирање Одлуком број 401-01-244/2020-04 од
25.6.2020. у износу од 2.949.000 динара.
Циљ пројекта је да 90 младих људи стекне практична знања, вештине и компетенције, које су
савремене и тражене на тржишту рада, а са којима ће бити у могућности да послују на сајту
www.freelancer.com или се пријаве за Конкурс за станаре Старт ап центра или региструју
радњу/предузеће (уз потраживање субвенција за старт ап) уз стручну подршку тима Канцеларије за
младе Града Ниша.
Предвиђено је 15 полазника за 6 обука (укупно 90 младих): дигитални маркетинг менаџмент,
веб дизајн, copywriter & content writer, графички дизајн, фотографија и фотошоп и књиговодство које
ће пројектни тим одабрати путем јавног конкурса. Полазници ће бити незапослени млади, који имају
неформалног искуства у одређеним областима, желе промену каријере јер су суфицитарни на

тржишту рада, мајке, рањиве групе. Предвиђен је и пословни семинар о фриленсингу, онлајн
пословању, оснивању старт апа и програму Старт ап центра.
Пројекат је усклађен са циљевима Акционог плана за спровођење Националне стратегије за
младе за период од 2018. до 2020. године (у даљем тексту: АПНСМ) у смислу унапређења постојећих
и креирања нових програма који поспешују запошљивост и запосленост младих, где је фокус
креирања нових програма путем којих млади стичу практична знања, вештине и компетенције које су
неопходне на тржишту рада.
Пројектом је предвиђено креирање нових програма преко којих млади стичу практична знања,
вештине и компетенције које су неопходне на тржишту рада што је уједно и описано у тачки 1.1.2.3.
АПНСМ. Односно, циљ ппројекта је да 90 младих људи стекне практична знања, вештине и
компетенције, које су савремене и тражене на тржишту рада, а са којима ће бити у могућности да
послују на сајту www.upwork.com или www.freelancer.com
или се пријаве за Конкурс за станаре
Старт ап центра или региструју радњу/предузеће (уз потраживање субвенција за старт ап).
Кроз пројекат је предвиђено унапређење знања представника Канцеларије за младе који раде
каријерно саветовање како би се и након пројектна другим младим људима сугерисали слични
програми и усмерење; и успостављање мини coworking кутка у оквиру Омладинског клуба
Канцеларије за младе за све младе који желе да раде на сопственом развоју и старт апу.
Ефекти овог пројекта се огледају у смањењу незапослености код одређених група али оно што
је значајније је давање идеје младима, оспособљавање појединаца којима је запослење било
недоступно са пређашњим квалификацијама, промовисање потребе за усвајањем савремених знања са
којима је могуће остварити данас каријеру и унапређења услуга каријерног саветовања и простора за
деловање младих у смеру назажења своје нише за запошљење.
Укупна предложена вредност предлога пројекта је 2.949.000 динара.
На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за унапређење услуга и
механизама који поспешују предузетнички дух, запошљивост и запосленост младих кроз
међусекторску сарадњу и реализацију активности планираних Акционим планом за спровођење
Националне стратегије за младе за период од 2018. до 2020. године за област запошљавање и
предузетништво младих на територији Града Ниша, Градско веће Града Ниша је одлучило као у
диспозитиву овог решења.
Број: 524-2/2020-03
У Нишу, 15.07.2020. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

