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     На основу члана 59. Одлуке о буџету града Ниша за 2017. годину („Службени 
лист града Ниша“, број 148/2016), 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 30.06.2017. године, доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е О РЕАЛИЗАЦИЈИ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА 
  „ПОМОЋ И ПОДРШКА У КРЕИРАЊУ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ПРОФИЛА – 

ИЗАБЕРИ ПРАВИ ПУТ“ 
 
I    Град Ниш прихвата реализацију и финансирање пројекта „Помоћ и подршка у 
креирању професионалног профила – Изабери прави пут“. 
 
II  Циљ пројекта је пружање одговарајуће стручне и саветодавне подршке 
средњошколцима у правцу адекватног избора њиховог будућег занимања, а као 
једна од активности планирана је и реализација истраживања: Експлорација 
психолошких потреба и проблема средњошколаца и њихови планови за 
професионалну каријеру.  Време реализације пројекта је 6 месеци. 
 
III  Носилац пројекта је Студентски културни центар из Ниша, a партнер на пројекту 
је град Ниш, који финансира пројекат у пуном износу.  
 
IV   Укупна вредност пројекта је 500.000,00 динара. Средства за ову намену су 
предвиђена у буџету Града Ниша за 2017. годину: Програм 14-развој спорта и 
омладине, програмска активност/Пројекат 1301-0005, функција 111, буџетска 
позиција 257, економска класификација 423- услуге по уговору.  
        
V   Овлашћује се Градоначелник града Ниша да са носиоцем пројекта Студентски 
културни центар са седиштем у  Нишу, потпише уговор о реализацији пројекта. 
 
VI   Налаже се Служби за послове градоначелника Града Ниша- Канцеларији за 
младе и сарадњу са дијаспором и Градској управи Града Ниша- Секретаријату за 
омладину и спорт и Секретаријату за финансије, да реализују ово решење. 
 
       Решење доставити: Служби за послове градоначелника Града Ниша- 
Канцеларији за младе и сарадњу са дијаспором и Градској управи Града Ниша - 
Секретаријату за омладину и спорт и Секретаријату за финансије. 
 

 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
     Дана 14.02.2017.године потписан је Меморадум о сарадњи заведен под бројем 
391/2017-01, између, с једне стране, града Ниша, кога заступа Градоначелник 
града Ниша Дарко Булатовић и, са друге стране, Студентског културног центра са 
седиштем у Нишу, ул. Шуматовачка, кога заступа директор Драгана Петковић. 
     Предмет Меморандума је прецизирање области сарадње и пројектних 
активности између страна потписница, у циљу реализације пројектних активности 
у оквиру пројекта назива : „Помоћ и подршка у креирању професионалног профила 
– Изабери прави пут“. 
     Пројектом „Помоћ и подршка у креирању професионалног профила – Изабери 
прави пут“ би се отклонили, односно ублажили, уочени специфични проблеми који 
су детектовани током студирања, а то су проблем са учењем, проблеми са 
организовањем радних активности и обавеза, незадовољство избором факултета, 
проблеми са концентрацијом, проблеми у односима са професорима или 
колегама, проблеми са адаптацијом на нове услове, тако што ће се 
средњошколска популација, као будући ослонац нашег друштва, правилније 
превазилазити изазове са којима се суочава и то, избор будућег занимања, избор 
одговарајућег факултета, припрема за упис на одговарајући факултет, 
унапређивање властитих техника и метода учења ради што боље припреме за 
даљи наставак академске каријере. У циљу помоћи и превентивног деловања на 
средњошколце и на јављање проблема у каснијим фазама академске каријере, 
Центар за подршку студената при Универзитету у Нишу и Психолошко 
саветовалиште за студенте при СКЦ би требало да у оквиру пројекта реализују 
специфичне задатке код средњошколаца града Ниша низом сукцесивних корака, 
пре свега испитивање потреба и проблема средњошколаца који се суочавају са 
једним од најважнијих тренутака, а то је адекватан избор факултета, добијање 
стручног мишљења о одговарајућој будућој професији, стручна процена ...... 
     Носилац пројекта је Студентски културни центар, Психолошко саветовалиште и 
Центар за подршку студентима Универзитета у Нишу, a партнер на пројекту је град 
Ниш, који финансира пројекат у пуном износу. 
    Укупна вредност пројекта је 500.000,00 динара.  
    Средства за ову намену су предвиђена у буџету града Ниша за 2017. годину: 
Програм 14 - развој спорта и омладине, програмска активност/Пројекат 1301-0005, 
функција 111, буџетска позиција 257, економска класификација 423 - услуге по 
уговору. 
    Време реализације пројекта је 6 месеци. 
    На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за локални 
економски развој града Ниша, Градско веће града Ниша је одлучило као у 
диспозитиву овог решења. 

 
Број: 889-8/2017-03 
У Нишу, 30.06.2017.                                   
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                                                                             

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 
 

                                                                                                            Дарко Булатовић 
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