
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД НИШ 

Градско веће 

 

 

На основу члана 37 Одлуке о буџету Града Ниша ( „Службени лист Града Ниша“, број 

95/2013 и број 85/2014) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 

(„Службени лист Града Ниша“, број 1/2013 ), 

Градско веће Града Ниша на седници одржаној дана 14.11.2014. године, 

доноси 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

 

I Град Ниш прихвата учешће и суфинансирање пројектне компоненте „Подршка  

ресоцијализацији осуђеника“ који се реализује у оквиру пројекта „Смањење сиромаштва и 

унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група становништва у 

Србији“. 

 

II Посебан циљ ове пројектне компоненте  је подршка ресоцијализацији осуђеника  

стварањем могућности запошљавања и повећањем њихових стручних способности. 

 

III Носилац и имплементатор пројектне компоненте је HELP, а партнери на пројекту су Град 

Ниш, Град Врање, Казнено поправни Завод Ниш и Окружни затвор Врање. 

 

IV Укупна вредност  пројектне компоненте је 165.000 евра. Укупна директна улагања на 

територији Града Ниша су 79.625 евра. 

 

V Ову пројектну компоненту Немачка Влада финансира са 100.000  евра, Казнено поправни 

завод Ниш са 20.000 евра, а Град Ниш, Град Врање и Окружни затвор Врање са по 15.000 

евра. 

 

VI Време реализације ове пројектне компоненте је 26 месеци. 

  

VII Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да потпише Уговор о учешћу и 

суфинансирању пројектне компоненте „Подршка ресоцијализацији осуђеника“. 

 

VIII Налаже се Управи за фиинансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке и 

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

 

О б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

Град Ниш је решењем број 1235-13/2013-03 од 22.08.2013. године прихватио учешће и 

суфинансирање пројекта „Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања 

маргинализованих и угрожених група становништва у Србији“. 

У оквиру овог пројекта као пилот пројекат реализоваће се на територији градова Ниша и 

Врања пројектна компонента „Подршка ресоцијализацији осуђеника“. 

Пројекат се заснива на едукативној, директној економској и психосоцијалној подршци 

маргинализованој популацији – осуђеницима, доприносећи и на тај начин одрживом социо-

економском развоју и стабилности у циљним подручјима.  



 

 

Пилот компонента пројекта је у складу са „Стратегијом развоја система извршења кривичних 

санкција у Републици Србији до 2020. године“,  као и са „Националном стратегијом реформе 

правосуђа за период 2013-2018. године“, али прати и друге приоритете Владе РС у овој 

области. 

HELP ће у сарадњи са Казнено поправним заводом у Нишу извршити набавку опреме 

вредности од 40,000.00 евра за Казнено поправни затвор у Нишу са циљем да се ангажује 

већи број осуђеника који ће кроз ангажовање стећи потребно искуство и допринети бољем 

третману осуђеника у периоду издржавања казне.  

Казнено поправни завод Ниш ће финансијски учествовати у овој пројектној активности са 

средствима у укупном износу од 20,000.00 евра, а на име учешћа у набавци опреме за КПЗ 

Ниш укупне вредности од 40,000.00 евра. 

HELP ће подржати 10 осуђеника са територије Града Ниша након периода извршења 

казне у њиховим намерама за започињање или развој пословних делатности. Подршка 

обухвата 10 индивидуалних донација у виду опреме и/или материјала просечне 

вредности до 2,400.00 евра.  

Град Ниш ће финансијски учествовати у овој пројектној активности средствима у укупном 

износу од 15,000.00 евра, а на име учешћа у набавци опреме за 10 осуђеника са 

територије Града Ниша након периода извршења казне у њиховим намерама  за 

започињање или развој пословних делатности. 

HELP ће организовати најмање три радионице које ће се бавити темом интеграције 

осуђеника након извршења казне.   

HELP ће организовати пословне обуке за најмање 30 осуђеника, као и стручне обуке за 

укупно 25 осуђеника и упошљеника Казнено поправног завода у Нишу. Пословне и стручне 

обуке биће организоване у складу са потребама осуђеника а укључиће и пословно 

саветовање.  

Укупна вредност стручних и пословних обука износи 11,500.00 евра. 

Психосоцијална подршка биће обезбеђена породицама осуђеника који су корисници пројекта 

у сарадњи са невладином организацијом Центар за људска права из Ниша, која има 

неопходну експертизу у овој области. 

Средства потребна за реализацију овог пројекта биће обезбеђена у буџету Града Ниша за 

2015. годину. 

На основу свега напред изложеног, а имајући посебно у виду значај успешне 

ресоцијализације осуђених лица и њихову интеграцију у социјално-економске токове, донето 

је решење као у диспозитиву. 

 

Број: 1671-1/2014-03 

У Нишу, 14.11.2014. године 

 

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  НИША 

                                                                                

          ПРЕДСЕДНИК 

                                                                           

          

         Проф. Др Зоран Перишић 

 

 

 

 

 

 

 

 


