
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 36а. Одлуке о буџету Града Ниша за 2013. годину („Службени лист
Града Ниша“ број 108/12 , број 15/13 и 29/13) и члана 72. Пословника о раду Градског већа
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013),

Градско веће Града Ниша, нa седници одржаној дана 22.08.2013. године,
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Град Ниш прихвата  учешће и  суфинансирање пројекта  „Смањење сиромаштва  и
унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група у Србији“.

II Циљ пројекта је допринос укључивању маргинализованих Рома и других социјално
угрожених  група  становништва  у  друштвени  и  економски  живот  земље  и  смањење
сиромаштва међу циљним групама.

III Носилац и имплементатор пројекта је HELP, а партнери на пројекту су локалне
самоуправе  градова  Ниша,  Пирота  и  Смедерева,  Lions  Club  International-LCIF,  Nova
konsalting,  Национални  економски  ромски  комитет,  Републички  синдикат  сакупљача
секундарних сировина и Yurom centar.

IV Укупна вредност пројекта је 1.048.936,50 € и пројекат финансира Влада Републике
Немачке  у  износу  од  600.000  €,  градови  и  општине  укључени  у  пројекат  у  износу  од
271.892,50 €,  Lions Club International-LCIF у износу од 109.364 € и клијенти подржани кроз
пројекат у износу од 67.680 €.

V Вредност пројекта за Град Ниш је  251.135 €, од чега Град суфинанира пројекат у
износу од 125.567,50 €.

Време реализације пројекта је 31 месец.
VI Права  и  обавезе  Града  Ниша,  као  партнера  и  суфинансијера  пројекта и

организације HELP дефинисаће се посебним уговором и анексом уговора.
VII Овлашћује  се  Градоначелник  Града  Ниша  да  потпише  Уговор  о  учешћу  и

суфинансирању пројекта са организациојом HELP и анекс Уговора.
VIII Налаже се Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне

набавке, Управи за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине да реализују ово
решење.

О б р а з л о ж е њ е

Општи циљ пројекта „Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања
маргинализованих и угрожених група у Србији“ је унапређење сарадње Србије и Града Ниша
допринос  укључивању  маргинализованих  Рома  и  других  социјално  угрожених  група
становништва у друштвени и економски живот земље и смањење сиромаштва међу циљним
групама.

Посебан  циљ  пројекта  је  омогућавање  Ромима  и  другим  угроженим  групама
становништва бољи приступ тржишту рада.

Пројектом ће се постићи мотивација припадника циљне групе на активно тражење
посла, укљученост у мере активног запошљавања, успостављање стратешких партнерстава и
побољшање  могућности  запошљавања  Рома  и  других  угрожених  група  становништва,



подстицајем  предузетништва  и  развоја  кооператива.  Кроз  пројекат  ће  се  организовати
стручна  усавршавања  усмерена   на  занимања  неопходна  на  локалном  тржишту,  што  ће
допринети побољшаним квалификацијама, компетенцији и конкурентности циљаних делова
становништва на тржишту рада.

Пројекат се заснива на економској и едукативној подршци одрживом развоју у Јужној
и Источној Србији.

У оквиру пројекта биће одржано најмање 27 тематских радионица, 211 пословних и
135 стручних обука за незапослене Роме и друге угрожене групе становништва. Креираће се
развој start-up  бизниса и предузетништва и биће подржана најмање 83 клијента у намерама
за запошљавање и развој пословних делатности,  од чега 41 клијент кроз донацију у виду
опреме  вредности  2.400  €,  а  42  клијента  у  вредности  од  1.200  €.  Биће  подржане  три
кооперативе кроз набавку опреме у вредности  од 15.000 € и обезбеђивање одговарајућих
пословних и стручних обука и пословног саветовања.

Пројекат се на територији Града Ниша реализује у периоду 2013-2016. година.
Укупна вредност пројекта је 1.048.936,50 €  од чега за Град Ниш вредност је 251.135 €.

Град  Ниш  суфинансира  пројекат  у  укупном  износу  од  125.567,50  €  у  динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије, на дан уплате и то по 62.783,75 €
у 2014. и 2015.  години.  Средства  за реализацију овог пројекта  биће обезбеђена у Буџету
Града Ниша за 2014. и 2015. годину.

Пројекат „Смањење  сиромаштва  и  унапређење  могућности  запошљавања
маргинализованих  и  угрожених  група  у  Србији“ доприноси побољшању
социјално-економског  статуса  маргинализованих  група,  њиховом  финансијском
оснаживању, и као такав изузетно је важан за Град, па је Градско веће Града Ниша одлучило
као у диспозитиву решења.

Број: 1235-13/2013-03
У Нишу,  22.08.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

                                                                                                            
ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                   
 Проф. др Зоран Перишић


