
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД НИШ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 

 
 
 

На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08), 
члана 34. Одлуке о буџету Града Ниша за 2011. годину („Службени лист Града Ниша“, број 
92/10) и члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 101/08 и 4/09 и 58/09) 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 29.03.2011. године, 
доноси 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о прихватању учешћа у 
пројекту „Едукација о људским правима", одобреног од стране норвешког Министарства 
спољних послова у оквиру грант линије Општинска међународна сарадња / Људи-људима. 
 
II Носилац пројекта је општина Салтдал, Норвешка, а партнери на пројекту су Центар 
локалне демократије – ЛДА Ниш и Град Ниш. 

 
III Укупна вредност пројекта је 300.000 норвешких круна и у целокупном износу је 
финансиран од стране Министарства спољних послова Норвешке. Време реализације 
пројекта је 21 месец. 
 

 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Циљ пројекта „Едукација о људским правима" је допринос јачању улоге цивилног 
друштва у промоцији и заштити људских права и промовисање знања и вештина потребних 
за разумевање и заштиту људских права код ученика средњих школа у циљу повећања 
свести о кршењу људских права. 

Пројекат предвиђа едукацију о људским правима младих из Ниша и града Салтдала, 
Норвешка. Едукација о људским правима има за циљ пружање знања ученицима и 
студентима како би били способни да прате и производе друштвене промене. Образовање се 
перципира као начин да се оснаже људи, да побољшају свој квалитет живота и повећају 
своје способности да учествују у процесу доношења одлука и  реализацији друштвених, 
културних и економских политика. 

Недостатак познавања основних људских права међу младима повећава могућност за 
њихово кршење. Штавише, и ако постоји неко знање о основним људским правима, често 
нема или има врло мало знања о појединим областима људских права, на пример: расизам, 
фашизам, антисемитизам, ксенофобија. Адекватном вршњачком едукацијом на територији 
града Ниша и Салтдала ће се  повећати ниво знања о различитим областима људских права. 

 
Активности пројекта су: Организовање фокус група са члановима ученичког 

парламента Правно пословне школе Ниш, организовање обуке за вршњачку едукацују за 



одабране будуће вршњачке едукаторе, имплементација радионица вршњачке едукације, 
писани извештај о кршењу људских права и израда веб портала за младе. 

Тренутна ситуација у вези са људским правима у Србији није на највишем нивоу. У 
датој ситуацији једино решење је да се образује што је могуће више људи о људским 
правима, тако да  мултипликаторски ефекат може да се посматра само кроз ту призму.  
Двадесет обучених вршњачких едукатора могу произвести мултипликаторски ефекат 
великих размера на локалном нивоу. Непосредни резултати могу бити изведени из потребе 
да се повећа стандард знања о људским правима.  

 Укупна вредност пројекта је 300.000 норвешких круна и у целокупном износу је 
финансиран од стране Министарства спољних послова Норвешке. Време реализације 
пројекта је 21 месец. Град Ниш и Центра локалне демократије – ЛДА су партнери на 
пројекту. 

Права и обавезе Града Ниша, Центра локалне демократије – ЛДА као партнера 
пројекта и општине Салтдал, Норвешка, као носиоца пројекта дефинисаће се посебним 
споразумом. 
           Пројекат „Едукација о људским правима" је значајан за промоцију и заштиту људских 
права, па Градско веће Града Ниша предлаже Градоначелнику да, у складу са својим 
овлашћењима, донесе Решење о прихватању учешћа у пројекту.  
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Ministry of Foreign Affairs 
PO box 8114 Dep. 
N-0032 Oslo 
Norway 
post@mfa.no 

Application for grants from the 
Norwegian Ministry of Foreign Affairs (MFA) 

S51 – Application form for project/programme support 
 
 
The application should be sent by email to post@mfa.no, with a copy to the responsible 
unit for the grant scheme. Please consult the Guide to grant application at 
www.regjeringen.no/tilskuddsforvaltning for more information. 

1. Информације о пројекту (само један пројекат по пријави) 
Име грант линије: 
 
Општинска Међународна сарадња/ Људи-
људима 

Одговорна јединица за грант линију (јединица у
Министарству спољних послова или амбасади) 
Norwegian Ass. of Local organization and Regional Authorties 
(KS) 

Назив пројекта 
Едукација о људским правима 

Где ће се пројекат одвијати (подручје / земља)? 
Салтдал / Ниш 

Укупан износ (у Норвешким крунама)
300.000 (100.000 годишње) 

Трајање пројекта
07/2010 - 12/2012 

Сектор/ приоритетне области 
         Нови пројекат                                                наставак пројекта, пројекат бр: 

Кратак опис пројекта за статистичке сврхе, максимално 255 карактера
 
Развој компетенција и разумевања младих у Салтдалу и Нишу на тему људских права. 

 

2. О подносиоцу 
2.1 Контакт подаци 
Име и скраћеница 
Општина Салтдал 
Адреса 
Киркегт. 23 

Поштански број Град Zemlja 
Norveška 8250 Рогнан

Телефон 
75682000 

Фаx 
75682001 

Email 
postmottak@saltdal.kommune.no 

Website 
www.saltdal.kommune.no 

Контакт особа 
Christin Kristensen 

Email 
christin.kristensen@saltdal.kommune.no 

Телефон/мобилни телефон
75682018/48079140 

2.2 Тип организације (обележите један квадратић у сваком реду доле) 

                                                                         Норвешка, број: 972417734  

2.3 О организацији 
Кратак опис организације (величина/број запослених, број година рада, припадност већим мрежама, итд) 
 
Норвешка општина са 4720 грађана и око 600 запослених. 

Кратак опис финансијске ситуације организације 
 
Салтдал има стабилну економију, али смо на малом буџету, тако да наши трошкови не превазилазе наше 
приходе. 
 

2.4 Интерне процедуре 
Да ли организација има антикорупцијске процедуре? 

Да Не 
Да ли организација има  процедуре набавке? 

Да Не 
Ако да, документација треба да буде доступна на захтев. 

2.5 Да ли је подносилац захтева добијао донације од норвешког Министарства спољних послова (укључујући и
амбасаде), или Норад Фредскорпсет (ФК)? 

Не Да, једном 
 

Да, више пута 
По овој грант линији 
 

Последњи пројекат/број уговора: 

По другој грант линији 
 
Последњи пројекат/број уговора: 
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3. О пројекту  
3.1 Партнер на пројекту  
Име 
Центар локалне демократије - ЛДА 

Контакт особа 
Саша Маринков 

Адреса 
Обреновићева 28 

Поштански број Град Земља 
Србија 18000           Ниш

Телефон 
+38118523853 

Email
ldacss@aldaintranet.org 

Website 
www.ldacss.org 

Врста организације  
 НВО, Удружење грађана 

Претходно искуство подносиоца захтева са овим партнером:
 
Општина Салтдал је имала пријатељски споразум са градом Нишом од 1985. Поменута НВО је 
организација која има сарадњу са Саветом Европе преко организације АЛДА. И Ниш и Салтдал су 
чланови ове АЛДА организације и користе је у сврху асистенције у  координацији за потребе овог пројекта. 
3.2 Улоге подносиоца захтева и партнера/очекиване илоге партнера у пројекту 
Стручност и квалификације подносиоца захтева у односу на тему пројекта, искуство по питању географске
области, као и било које друго релевантно искуство 
 
Општина Салтдал има искуства у области људских права, што је доказано резултатима следећих
активности: 
• Постоји локална институција за избеглице у којој ради много различитих националности 
• Ми имамо дугу традицију старања над особама са инвалидитетом из свих крајева Норвешке 
Сарадња партнера/ стручност партнера и квалификације у односу на пројекат
 
Град Ниш је раније имао искуство на сличним типовима пројеката који су достигли добре резултате. 
Подела улога и опис начина на који партнер и апликант могу допринети реализацији пројекта 
 
И подносилац и партнер ће посебно допринети реализацији пројекта тако што ће у реализацију укључити
младе из сваке општине која учествује у пројекту. 
Подносилац предлога пројекта и партнер ће имати одговорност за спровођење вршњачких радионица у обе
општине. 
Општина Салтдал има главну одговорност за креирање веб портала, као средство за размену информација
између младих из обе општине. 

3.3. Опис пројекта 
Кратак опис тренутне ситуације и потреба/оправданост пројекта. Молимо вас да такође опишете положај
пројекта у односу на постојеће стратешке планове. 
 
Едукација у области људских права промовише демократске принципе. Тим путем се анализирају питања 
људских права, без пристрасности и из различитих перспектива кроз разне образовне праксе. То помаже 
да се развију вештине комуникације и стварања критичког мишљења, што је од суштинског значаја за 
демократију. Едукација о људским правима обезбеђује мултикултуралну и историјску перспективу 
универзалној борби за правду и достојанство. Она може бити изазов младим људима да покрену питање о 
значењу људских права као и лични подстицај да уз помоћ информација крену ка реализацији ненасилних 
акција. Она афирмише међузависност људске породице. Она промовише разумевање комплексних 
глобалних сила које стварају злоупотребе, као и начине на које могу злоупотребе могу бити укинуте и 
избегнуте. Едукација о људским правима доводи до промена у понашању, вредности и ставова, 
оснаживању за социјалну правду и развија ставове солидарности широм народа, знање и аналитичке 
вештине. 
 
Сви ми живимо у савременом свету, где постоји доста разлика међу људима и земљама. Свако људско 
биће треба да се образује у области људских права. Образовање треба да буде усмерено пуном развоју 
људске личности и јачању поштовања према људским правима и основним слободама. Оно треба да 
унапређује разумевање, трпељивост и пријатељство међу свим народима, расним и верским групацијама. 
Концепт који подржава едукација у области људских права је да образовање не треба да има за циљ само 
стварање обучених, професионалних радника, већ и да допринесе развоју појединаца који поседују 
вештине да делују у друштву. 
Едукација о људским правима има за циљ пружање знања ученицима и студентима како би били способни 
да прате и производе друштвене промене. Образовање се перципира као начин да се оснаже људи, да 
побољшају свој квалитет живота и повећају своје способности да учествују у процесу доношења одлука и 
реализацији друштвених, културних и економских политика. 
Едукација о људским правима не може се свести на једноставно увођење људских права у садржај 
наставних планова и програма који су већ преоптерећени. Оно доноси дубоке реформе образовања, које 
задире и у наставни план и програм, обуке, уџбенике, методологију, менаџмент рада у учионици, као и 
организације целокупног образовног система на свим нивоима. Образовање о људским правима 
подразумева и учење и практиковање људских права. Едукација о људским правима помаже људима да 
осете важност људских права, претворе их у вредности и интегришу их у своје животе. Едукација о људским 
правима људима даје осећај одговорности за поштовање и одбрану људских права и оснажује их да, уз 
помоћ научених вештина, предузму одговарајуће мере и покрену личне иницијативе. 



Циљ нам је да инспиришемо младе људе да делују не само на себе, већ и на свет око њих. Ми ћемо 
покушати да их подстакнемо да постану едукатори и активисти који ће се радити на заштити људских права 
- чак и када лично не долазе у додир са проблемима. 
Све је више прихваћено мишљење да пажњу треба посветити едукацији младих о људским правима, не 
само зато што је то важно за друштво, али и зато да би млади људи могли сами да цене и имају користи од 
врсте активности које овај посао подразумева. Савремена друштва, а посебно, младе популације се све 
више суочавају са процесима друштвене искључености, верских, етничких и националних разлике, и мане и 
предности све веће глобализације. Едукација о људским правима се бави овим важним питањима и може да 
допринесе и да да смисао различитим схватањима, веровањима, ставовима и вредностима модерног 
мултикултурног друштва. Она помаже појединцима да пронађу начине за коришћење тих разлика на 
позитиван начин. Оно што је можда још важније је да млади људи брину о људским правима и у том смислу 
што представљају главни ресурс за образовање у области људских права. Млади људи су данас често 
критиковани због апатичности и незаинтересованости за политику, али бројне студије указују на то да 
изгледа да је управо супротно. 
Истраживање које је спровела Европска комисија у 2001, на пример, подсетио нас  је да млади људи ипак 
учествују у друштву - не на мање важан начин, преко удружења и клубова за младе. У просеку, у оквиру 
земаља Европске уније, више од 50% младих људи или учествују у, или припадају, удружењима неке врсте 
(иако постоје значајне разлике од земље до земље). 
Што се тиче интересовања за политичка питања, истраживање ставова младих људи у Европској унији су 
показала да се питања људских права рангирају при врху њихових главних приоритета. Преоптерећени 
питањима незапослености и криминала, млади људи би највише волели да се њихове владе фокусирају на 
заштиту људских права, заштиту животне средине, борбу против расизма, и неједнакости међу половима. 
 
Који су проблеми које треба решити, а са којима се треба упознати? 
 
Недостатак познавања основних људских права међу младима повећава могућност за њихово кршење. 
Штавише, и ако постоји неко знање о основним људским правима, често нема или има врло мало знања о 
појединим областима људских права, на пример: расизам, фашизам, антисемитизам, ксенофобија. 
Адекватном вршњачком едукацијом на територији града Ниша и Салтдала ћемо повећати ниво знања о 
различитим областима људских права, законима и позваћемо наше циљне групе на сарадњу. Ко други него 
цивилни сектор може да реши ове проблеме и да на крају предложи адекватна решења?  
Са идентификованим проблемима, креираним веб порталом и едукованим младим људима, ми ћемо 
започети комуникацију са циљним групама у циљу стварања решења и неке нове стратегије за успешну 
одбрану људских права. 
Тренутна ситуација у вези са људским правима у Србији није баш на највишем нивоу. У овој датој ситуацији 
једино решење је да се образује што је могуће више људи о људским правима, тако да је мултипликаторски 
ефекат може да се разматра и посматра само кроз ту призму. 20-оро обучених вршњачких едукатора могу 
произвести мултипликаторски ефекат великих размера на локалном нивоу. Непосредни резултати могу бити 
изведени из потребе да се повећа стандард знања о људским правима. Било би нереално очекивати велике 
промене непосредно по завршетку реализације пројекта, али дугорочно је могуће достићи неке конкретне 
резултате. 
Идентификација чланова пројектног тима и њихово информисање о улогама у пројекту ће се реализовати на 
основу критеријума представљених у пројекту. Неопходно је да тим има довољно искуства у области којим 
се пројекат бави како би могао успешно да функционише заједно. 
 
Активности 
 
- Организовање фокус група са члановима ученичког парламента Административно-биротехничке школе у 
Нишу. Фокус група ће служити као средство за прикупљање информација о тренутном знању ученика о 
људским правима и за избор будућих вршњачких едукатора. 

- Организовање обуке за вршњачку едукацују за одабране будуће вршњачке едукаторе у два модула: 
Методологија радионичарског рада, јавне презентације и образовање о људским правима, са посебним 
освртом на расизам, фашизам, антисемитизам. 

- Имплементација радионица вршњачке едукације. 10 пара едукатора (пет парова из Ниша и пет парова из 
Салтдала) ће организовати 20 радионица (10 у Нишу и 10 у Салтдалу) у најмање 5 средњих школа. 

- Писани извештај о кршењу људских права. Истраживање ће бити спроведено од стране учесника тренинга 
као евалуациони документ вршњачке едукације. 

- Израда веб портала за младе. Сви учесници обука ће бити укључени у оснивање омладинског веб портала 
са циљем размене информација и развијање даље сарадње и конкретних будућих активности. Овај портал 
ће садржати форум који ће обезбедити континуирано повезивање и могућност комуникације и планирања 
заједничких активности за промовисање и информисање јавности о значају заштите људских права. 

 
 
 
 
 
 
 



Опишите циљна група пројекта, а до које мере циљне групе учествује у реализацији пројекта 
Директна циљна група се састоји од ученика средњих школа (16-18 година), који су активно укључени у рад  
ученичког парламента Административно-биротехничке школе у Нишу и једна група која се састоји од 
ученика 9. и 10. разреда школе за млађе ученике и ученици средњих школа из Салтдала. Они ће бити 
укључени током целокупне реализације пројекта као главни мултипликатори и вршњачки едукатори. 
Директни корисници су млади људи из Ниша и Салтдала који представљају њихове локалне заједнице које 
су у исто време креатори социјалних услова у својим заједницама. Сходно томе, може се закључити да је 
крајњи корисник пројекта укупно локално становништво у граду Нишу и Салтдалу. Циљне групе и 
предложени начин решавања проблема су одабрани на основу досадашњег позитивног искуства у 
реализацији овакве врсте активности. 
 

5. Хијерархија циљева 
5. Развојни циљ/жељени утицај на друштво. Само један циљ.
    Дугорочни жељени ефекат 

Јачање улоге цивилног друштва у промоцији и заштити људских права 

4. Циљ пројекта (сврха/циљ исход). Само један циљ.
    Позитиван ефекат за циљну групу који ће бити остварен пројектом 

Опис Индикатори достигнућа циљева 

Промовисати знање и вештине потребних за
разумевање и одбрану људских права код ученика
средњих школа у циљу повећања свести о кршењу
људских права. 

- веб портала је израђен и најмање 50 младих (15 -19 
година) су регистровани као корисници 

- Резултати истраживања међу младима (15-19), у обе 
општине о познавању људских права и механизама 
за заштиту људских права 

Фактори ризика 

Капацитети у школама у Салтдалу, ниска заинтересованост младих за учешће у пројекту 
3. Очекивани резултати/услуге/продукти 
    Мерљиви продукти/услуге пројектних активности 

Опис Индикатори достигнућа циљева 
- Млади људи из Ниша и Салтдала су добили 
важне вештине и знања за рад на едукацији и 
промоцији људских права међу својим 
вршњацима. 

- Млади људи из Ниша и Салтдала су развили 
међусобну комуникацију и наставили да 
размењују искуства и информације на 
Интернет порталу за младе. 

- Млади учесници пројекта су поделили своја 
стечена знања вршњацима из својих 
локалних заједница. 

Прва година 
• 20 младих из виших разреда Средње школе у

комбинацији са средњошколцима је успешно 
завршило обуку за вршњачке едукаторе о темама 
везаним за људска права 

• Током прве године рада омладинског веб портала 
око 100 младих људи је активно учествовао у 
коришћењу овог алата 

• 20 вршњачких едукатора је реализовало 10 
вршњачких радионица (5 по земљи, једна по пару 
едукатора) 

Друге и треће године - 20 вршњачких едукатора је 
реализовало 20 вршњачкех радионица (10 по земљи, 
две по вршњачком пару) 

Фактори ризика 

Средње школе у Нишу и Салтдалу имају искуства у реализацији различитих типова пројеката, тако да ће 
фактор ризика овде бити низак. Због различитих структура школа у Нишу и Салтдалу, једна група младих из 
Салтдала ће бити прикупљена из виших разреда једне од средњих школа за млађе у комбинацији са 
младима из средње школе. 

2. Планиране активности 
    Конкретне активности планиране са циљем достизања жељених резултата 

Опис Индикатори достигнућа циљева 
Главне активности: Планирање и реализација 
састанака; избор потенцијалних вршњачких 
едукатора, организовање фокус група, 
едукација вршњачких едукатора, стварање 
мреже младих за људска права промотери 
између Ниша и Салтдал, формирање веб 
портала; коришћења портала за размену идеја 
и организовање будуће активности 

Ниш и Салтдал ће користити интерне ресурсе за избор 
вршњачких едукатора и учесника и фокус групе. 
Што је бише могуће користиће се капацитети локалних 
НВО (ЛДА) или другим институција за спровођење 
пројектних активности. 
 
За едукацију вршњачких едукатора ћемо користити 
ресурсе НВО групе "Хајде да ..." из Београда која је 
сертификована за овај вид едукације и користи алат 
Савета Европе за едукацију у области људских права - 
Компас 



Фактори ризика 
Постоји опасност од одлагања реализације активности у овом тренутку, тако да реализација пројекта може да 
буде одложена у одређеној мери. 

1. Тренутна ситуација 
   Опис тренутне ситуације као основа за процену успешности пројекта 

Опис 
Ни Салтдал ни Ниш немају искуство са реализацијом сличне структуре тренинга у овом тренутку. Средње 
школе у Салтдалу имају пројекат који се може користити као основа за покретање пројекта за образовање у
области људских права. 
6. Одрживост пројекта и фактори ризика 

6.1. Оцените одрживост projeкта: 
Локална/ институцијална подршка пројекту 
Предложени пројекат нема другу финансијску подршку осим могућности коришћења општинских ресурса.
Кадровски ресурси ће се користити тамо где је то неопходно. Уколико се на самом почетку достигне успех, 
претпостављамо да ће пројекат бити одржив и стабилан, јер су носиоци главних активности школе. 
Реализација предложених активности не зависи од конкретног појединца. Важан фактор је спремност 
средњошколаца да наставе  да учествују у реализацији активности. 

Учешће различитих заинтересованих страна и координација са другим актерима/донатори 
Пројекат може да постигне одрживост ако локални партнери наставе да буду носиоци пројектних активности
након завршетка пројекта. Укључивање локалних партнера и корисника у анализу и процену сопствених
капацитета и мотивације повећава одрживост пројекта. 

Остали релевантни елементи за одрживост (еколошки, технолошки, економски, социјално / економски и културни
Социо-економска ситуација у локалној заједници често може бити круцијални елемент који утиче на
постизање континуитета у спровођењу великог броја активности. Опште сиромаштво понекад може бити
важна препрека у процесу повећања видљивости неке теме која важи за мање важну на лествици приоритета. 
Резултат често може бити општа јавна незаинтересованост или општи недостатак признавања значаја теме. 

6.2. Фактори ризика 
Идентификација ризика, укључујући и корупцију Манагемент идентификованих ризика, укључујући и

корупцију 
Из досадашњег искуства у оваквој врсти 
међународне сарадње, ризик  који може да се јави 
је да неко од учесника промени приоритете у 
односу на наставак пројекта. 
Пројекат нема дефинисан циљ којим очекује да се 
млади који учествују у овом пројекту посвете свој 
целокупни живот одбрани људских права. Надамо 
се да ћемо се успоставити и проширити свест о 
пројектној теми. 

 

6.3. Наставак пројекта/излазна стратегија 

Опишите излазну стратегију/наредне кораке након завршетка пројекта

Активности у даљој сарадњи тре би требало да се фокусирају на успостављање континуираних активности
које ће бити имплементиране од стране младих на сваки међународни дан који се односи на људска права. 
Обе групе могу да спроводе локалне акције или планирају неке активности заједничке прославе. 

6.4. Родна равноправност и једнаке шансе 

Описати на који начин ће једнакост полова бити узета у обзир током пројекта и загарантована током регрутовања
и обуке 
Пројекат предвиђа једнаке плате за мушкарце и жене. Радићемо на томе да пројектом обухватимо најмање
40% жена или мушкараца учесника кроз све пројектне активности. 
 



7. Буџет и финансијски план 
Детаљан преглед трошкова мора се обезбедити у посебном прилогу.  За више информација погледајте водич за
подношење пројеката. 

Чекирати ако су износи дати у хиљадама √  Валута: Норвешка круна. 

 Прва година Друга година Предстојеће 
године 

Укупно Проценат

2010 2011 2012 
Пројектни трошкови/ прималац гранта 
Директни трошкови усмерени на имплементацију
пројекта 

68 68 68 204 62

Пројектни торшкови/ пројектни партнер 
Директни трошкови усмерени на имплементацију
пројекта 

40 40 40 120 36

Општи трошкови 
Индиректни трошкови администрације усмерени 
на реализацију пројекта 

2 2 2 6 2

Укупни трошкови 110 110 110 330 100

Финансијски самостални допринос 
апликанта (означи сваки допринос знаком минус) 

- 10 - 10 - 10 - 10 - 10

Финансијски допринос из других извора
(спецификуј који, и означи сваки допринос знаком
минус) 

     

      
= Износ којим је аплицирано МСП 100 100 100 300 

 

Датум и потпис  
Овлашћен сам да потпишем правно обавезујуће споразуме у име подносиоца предлога пројекта и потврђујем да су информације 
садржане у овој пријави тачне у складу са мојим сазнањем. 
Место, датум Име/Потпис 
 
Rognan, 30.04.10 

 
Kjell Magne Johansen 
Ordfører 
 

  

  



               
 
 

TRIPARTITE AGREEMENT 
Project “HUMAN RIGHTS EDUCATION” 

Municipal International Cooperation/ People to people 
Saltdal ‐ Serbia 2010‐2012 

 
 
Article 1 ‐ Aim 

 
The aim of  this  tripartite contract  is  to define  relations between  the partners  in order  to 
achieve optimal  implementation of the objectives defined  in  the project “HUMAN RIGHTS 
EDUCATION”,  granted  by Norwegian Ministry  of  Foreign  affairs  under  the  grant  scheme 
Municipal International cooperation/ People to people. 
 
In view of what  follows: The proposed project measures envisaged have strong  territorial 
impact. These measures aim to achieve the following overall and specific objective:  

• To strengthen the role of civil society in promoting and protecting human rights 
• To promote knowledge and skills necessary for understanding and defending human 

rights issues among secondary school pupils in order to increase their consciousness 
of violations on human rights. 
 

Article 2 ‐ Contracting parties or parties to the agreement 

In order to take account of certain regional or local characteristics, these objectives will be 
achieved by a tripartite contract between the City of Nis, represented by its Mayor Mr Milos 
Simonovic, the municipality of Saltdal represented by Mayor Mr Kjell Magne Johansen, and 
Local Democracy Center – LDA represented by its director Mr Sasa Marinkov. 
 
Article 3 ‐ Nature of obligations  
 
In  order  to  successfully  implement  the  project,  each  side  takes  the  appropriate 
commitments and implements them in accordance with the schedule and the activity plan, 
which is an integral part of this project. 



Municipality of Saltdal agrees to: 
• Delegate the person who will, on behalf of the the municipality of Saltdal, follow the 

implementation  of  the  project  and  be  in  regular  communication  with  project 
coordinator 

• Manage the allocation of funds between the partners 
• Submit a report on project activities to the Norwegian Ministry of Foreign Affairs 

 
City of Nis is committed to: 

• Delegate  the  person  who  will,  on  behalf  of  the  City  of  Nis,  be  in  regular 
communication with the coordinator of the project  

• Support  project  implementation  through  participation  in  the media  promotion  of 
the project and its results 

• Provide all the technical support to the project implementation 
 

Local Democracy Center ‐ LDA is committed to: 
• Delegate the person to perform the tasks of the project coordinator  
• Maintains  regular communication with  the selected contact persons  in Saltdal and 

Nis 
• Provide smooth communication among all partners of the project 
• Performs monitoring and evaluation of project activities 
• Manage the funds and project activities  in Serbia responsibly and strictly according 

to the plan of the project 
• Regularly, according to the plan of the project, submit written reports to the city of 

Saltdal on project implementation, in the form of narrative and financial reports 
 
Article 4 ‐ Finances 
 
The project  is funded with the amount of 300.000 NOK (Norwegian crowns) which will be 
divided according to the type of the activities and place of the implementation. 
 
Article 5 ‐ Beneficiaries 
 
The main beneficiaries of this project will be:  

• Secondary school pupils from Nis and 9. and 10. grade pupils from junior high school 
and secondary school pupils from Saltdal.  

• Relevant local partners will be schools from both cities, mentioned above  
 
Indirect beneficiaries will be: 

• Pupils from schools mentioned above 
• All  young  people  taking  an  active  roll  in  implementation  of  different  project 

activities. 
 
 



Article 6 ‐ Activities  
 
Activity 1 – Meetings  (Preparatory team meetings, meetings with  local partners, meetings 
with stakeholders) 
Activity 2 ‐ Web portal creation 
Activity 3 ‐ Media promotion  
Activity 4 ‐ Selection of potential peer educators  
Activity 5 ‐ Organization of focus groups (research of need for education in the field of 
human rights) 
Activity 6 ‐ Definition of two module training 
Activity 7 ‐ First module of peer education training 
Activity 8 ‐ Forming groups of peer educator teams (pairs of peer educators – 5 pairs from 
Saltdal + 5 pairs from Nis) 
Activity 9 ‐ Task 1 (defining themes and writing a scripts for workshops),  
Activity 10 ‐ Task 2 (5 trial workshops (5 Nis + 5 Saltdal)) 
Activity 11 ‐ Media promotion 
Activity 12 ‐ Evaluation 
Activity 13 ‐ Preparation and implementation of the second module of peer education 
traning 
Activity 14 ‐ Task 1 (writing a script for workshops) 
Activity 15 ‐ Peer education workshops implementation (10 in Nis and 10 in Saltdal)  
Activity 16 ‐ Evaluation  
Activity 17 ‐ Planning and definition of the future joint activities 
Activity 18 ‐ Organization of the proposed activities 

Article 7 ‐ Duration 
 
Implementation period starts right after signing the agreement, in March 2011. 
Period of implementation is 21 months. 
 
Article 8 ‐ Amendments to the Agreement 
 
All amendments and supplements of the Agreement will be agreed and confirmed in writing 
by the all parties of the agreement. 
All participants of  the project are  familiar with  its contents, planned activities and accept 
the financial obligations defined in budget of the project. 
 
Article 9 ‐ Consequences of non‐performance 
 
The signatories may terminate the Agreement by giving 15 days’ notice. 
 
City of Saltdal may suspend payment of the compensation in the case the Local Democracy 
Centre did not fulfil its obligations. In the case of non presentation of satisfactory reports in 



the  due  time,  City  of  Saltdal  has  the  right  to  have  the  funds  of  the  given  instalments 
returned to them. 
 
Article 10 ‐ Date and signature 
 
This Agreement  is drawn up  in English and Serbian and  signed  in  six  identical copies and 
each Party retains two copies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

The municipality of Saltdal 
 

I, the undersigned, on behalf of the municipality of Saltdal confirm our participation in each 
stage of the project “Human rights education”. 
By signing this, I accept all the conditions set out in the tripartite agreement. 
 
Date:______________________                Place: Saltdal 
Name and surname: Mr Kjell Magne Johansen     Position/ function: Mayor 
 
 
Signature: _____________________________ 
 

 
The City of Nis 

 
I, the undersigned, on behalf of the City of Nis confirm our participation in each stage of the 
project “Human rights education”. 
By signing this, I accept all the conditions set out in the tripartite agreement. 
 
Date:______________________              Place: Nis 
Name and surname: Mr Milos Simonovic       Position/ function: Mayor 
 
 
Signature: _____________________________ 
 

 
Local Democracy Center – LDA 

I, the undersigned, on behalf of the Local Democracy Center ‐ LDA confirm our participation 
in each stage of the project “Human rights education”. 
By signing this, I accept all the conditions set out in the tripartite agreement. 
 
Date:______________________                Place: Nis 
Name and surname: Mr Sasa Marinkov      Position/ function: Director 
 
 
Signature: _____________________________ 
 

 



               
 
 

Трипартитни споразум 
Пројекат "ЕДУКАЦИЈА О ЉУДСКИМ ПРАВИМА" 

Општинска међународна сарадња/ Људи‐људима 
Салтдал ‐ Србија 2010‐2012 

 
 

Члан 1 – Циљ 
 
Циљ  овог  трипартитног  уговора  је  да  дефинише  односе  између  партнера  у  циљу 
постизања  оптималног  спровођења  циљева  дефинисаних  у  пројекту  "ЕДУКАЦИЈА  О 
ЉУДСКИМ ПРАВИМА", одобреног од стране норвешког Министарства спољних послова у 
оквиру грант линије Општинска међународна сарадња / Људи‐људима. 
 
У  вези  са  оним што  следи:  Предложене пројектне мере имају  јак  територијални  утицај. 
Ове мере имају за циљ да постигну следећи општи и специфични циљ: 

• Допринос јачању улоге цивилног друштва у промоцији и заштити људских права 
• Промовисање знања и вештина потребних за разумевање и заштиту људских права 

код ученика средњих школа у циљу повећања свести о кршењу људских права. 
 

Члан 2 ‐ Уговорне стране или стране у споразуму 
 
Да би се узеле у обзир одређене регионалне или локалне карактеристике, ови циљеви ће 
се  постићи  трипартитним  уговором  између  Града  Ниша,  чији  је  представник 
градоначелник г‐дин Милош Симоновић, општине Салтдал коју заступа градоначелник г‐
дин  Kjell  Magne  Johansen,  и  Центра  локалне  демократије  –  ЛДА  чији  је  представник 
директор г‐дин Саша Маринков. 
 
 
 
 
 



Члан 3 – Врста обавеза 
 
У  циљу  успешне  реализације  пројекта,  свака  страна  треба  да  предузме  одговарајуће 
обавезе и спроведе их у складу са распоредом и планом активности, који су саставни део 
овог пројекта. 
 
Општина Салтдал се обавезује да: 

• Делегира  особу  која  ће,  у  име  општине  Салтдал,  пратити  реализацију  пројекта  и 
бити у редовној комуникацији са координатором пројекта 

• Управља расподелом средстава између партнера 
• Подноси  извештај  о  активностима  пројекта  Министарству  спољних  послова 

Норвешке 
 

Град Ниш се обавезује да: 
• Делегира  особу  која  ће,  у  име  Града  Ниша,  да  буде  у  редовној  комуникацији  са 

координатором пројекта 
• Пружа  подршку  имплементацији  пројекта  кроз  учешће  у  медијској  промоцији 

пројекта и његових резултата 
• Обезбеди техничку подршку за имплементацију пројекта 
 

Центар локалне демократије – ЛДА се обавезује да: 
• Делегира лице које ће да обавља задатке координатора пројекта 
• Одржава редовну комуникацију са контакт особама у Салтдалу и Нишу 
• Обезбеди глатку комуникацију између свих партнера на пројекту 
• Врши мониторинг и евалуацију пројектних активности 
• Управља  средствима  и  пројектним  активностима  у  Србији  одговорно  и  строго  у 

складу са планом пројекта 
• Редовно,  према  плану  пројекта,  подноси  писмене  извештаје  о  реализацији 

пројекта граду Салтдалу у форми наративног и финансијског извештаја 
 
Члан 4 ‐ Финансије 
 
Пројекат  је  финансиран  у  износу  од 300.000  норвешких  круна,  који  ће  бити  подељен  у 
зависности од типа активности и месту реализације. 
 
Члан 5 ‐ Корисници 
 
Директни  корисници овог пројекта ће бити: 

• Ученици  средње  школе  из  Ниша  и  ученици  9.  и  10.  разреда  из  јуниор  средње 
школе и средње школе из Салтдала. 

• Релевантни локални партнери ће бити школе из Ниша и Салтдала 



Индиректни корисници ће бити: 
• Ученици из горе наведених школа 
• Сви  млади  људи  који  буду  узели  активно  учешће  у  спровођењу  различитих 

пројектних  активности. 
 

Члан 6 ‐ Активности 
 
Активност  1  ‐  Састанци  (састанци  тренерског  тима,  састанци  са  локалним  партнерима, 
састанци са стејкхолдерима) 
Активност 2 – Израда wеб портала 
Активност 3 ‐ Медијска промоција 
Активност 4 ‐ избор потенцијалних вршњачких едукатора 
Активност  5  ‐  Организација  фокус  група  (истраживање  потреба  за  едукацију  у  области 
људских права) 
Активност 6 ‐ Дефиниција два модула обуке 
Активност 7 – Реализација првог модула обуке за вршњачку едукацију 
Активност  8  ‐  Формирање  групе  тимова  вршњачких  едукатора  (парови  вршњачких 
едукатора ‐ 5 парова из Салтдал + 5 парова из Ниша) 
Активност 9 ‐ Задатак 1 (дефинисање теме и писање скрипти за радионице), 
Активност 10 ‐ Задатак 2 (5 пробних радионица (5 + 5 Ниш + Салтдал) 
Активност 11 ‐ Медијска промоција 
Активност 12 ‐ Евалуација 
Активност  13  ‐  Припрема  и  имплементација  другог  модула  тренинга  за  вршњачке 
едукаторе 
Активност 14 ‐ Задатак 1 (писање скрипти за радионице) 
Активност  15  –  Имплементација  радионица  вршњачке  едукације  (10  у  Нишу  и  10  у 
Салтдалу) 
Активност 16 ‐ Евалуација 
Активност 17 ‐ Планирање и дефинисање будућих заједничких активности 
Активност 18 ‐ Организација предложених активности 
 
Члан 7 ‐ Трајање 
 
Период имплементације почиње одмах након потписивања споразума, у марту 2011. 
Период имплементације је 21 месец. 
 
Члан 8 ‐ Допуне Уговора 
 
Све измене и допуне споразума биће договорене и потврђене у писаној форми од стране 
свих страна споразума. 
Сви  учесници  пројекта  су  упознати  са  њеним  садржајем,  планираним  активностима  и 
прихватају финансијске обавезе дефинисане у буџету пројекта. 
 
 
 
 



Члан 9 ‐ Последице неизвршења обавеза 
 
Потписници  могу  да  раскину  Уговор  уз  давање  обавештења  15  дана  пре  датума 
планираног престанка извршења уговорних обавеза. 
Град  Салтдал  може  обуставити  исплату  у  случају  да  Центар  локалне  демократије  није 
испунио  своје  уговорне  обавезе.  У  случају  да  извештаји  о  реализацији  активности  нису 
поднети у догледно време, Град Салтдал има право да тражи повраћај датих средстава. 
 
 
Члан 10 ‐ Датум и потпис 
 
Овај Споразум је састављен на енглеском и српском језику и потписан у шест истоветних 
примерака од којих свака страна задржава по два примерка. 
 



 

Општина Салтдал 
 
Ја,  доле  потписани,  у  име  општине  Салтдал  потврђујем  наше  учешће  у  свакој  фази 
пројекта "Едукација о људским правима". 
Потписивањем овог документа, прихватам све услове из трипартитног споразума. 
 
Датум :______________________        Место: Салтдал 
Име и презиме: г‐дин Kjell Magne Johansen              Позиција/Функција: градоначелник 
 
 
Потпис: _____________________________ 
 

Град Ниш 
 
Ја,  доле  потписани,  у  име  Града  Ниша  потврђујем  наше  учешће  у  свакој  фази  пројекта 
"Едукација о људским правима". 
Потписивањем овог документа, прихватам све услове из трипартитног споразума. 
 
Датум :______________________        Место: Ниш 
Име и презиме: г‐дин Милош Симоновић                Позиција/Функција: градоначелник 
 
 
Потпис: _____________________________ 
 

Центар локалне демократије – ЛДА 
 
Ја, доле потписани, у име Центра локалне домократије ‐ ЛДА потврђујем наше учешће у 
свакој фази пројекта "Едукација о људским правима". 
Потписивањем овог документа, прихватам све услове из трипартитног споразума. 
 
Датум :______________________        Место: Ниш 
Име и презиме:  г‐дин Саша Маринков       Позиција/ Функција: директор 
 
 
Потпис: _____________________________ 
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