На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'',
број 88/2008) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(“Службени лист Града Ниша” број 1/2013),
Градско веће Града Ниша, на седници од 25.02.2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ

I – Град Ниш прихвата се нефинансијског учешћа („ин кајнд допринос“) у
реализацији следећих пројеката Управе за дијаспору и Србима у региону
Министарства спољних послова РС, са следећим партнерским организацијама:
Референтни број (52/2015-01/31; носилац: ОЦД „Проактив“; назив
пројекта „Да те цео свет разуме 03“), додељена средства: 400.000
динара.
• Референтни број (52/2015-01/33; носилац: „Омладински центар за
демократију“; назив пројекта: „Попис српске дијаспоре (у Европи у
државама Европске Уније, Швајцарске и Норвешке – земљама боравка
значајног броја српских резидената“), додељена средства: 600.000
динара.
• Референтни број (52/2015-01/133; носилац: “Кластер Ни-КАТ“, назив
пројекта: „Промоција привредних и инвестиционих потенцијала града
Ниша дијаспори у Аустрији“), додељена средства: 400.000 динара.
Референтни број (52/2015-0138; носилац: „Медиа и реформ центар Ниш“,
назив пројекта: „Дијаспора на вези“), додељена средства: 400.000динара.
II – Администартивно-техничке послове као и послове подршке
партнерским организацијама у реализацији горе наведених пројеката обавља
Служба за послове Градоначелника - Канцеларија за сарадњу са дијаспором.
III - Решење доставити: Градоначелнику Града Ниша, начелнику Службе
за послове Градоначелника, Служби за послове Градоначелника - Канцеларији
за сарадњу са дијаспором и Архиву Градског већа Града Ниша.
•

Број: 239-16/2016-03
У Нишу, 25.02.2016. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Љубивоје Славковић, дипл. правник

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Одредбама Акционог плана одрживог развоја Града Ниша 2015-2020., у
оквиру предложене листе пројеката друштвеног развоја, став 3, тачка 7 односи
се на дијаспору и сарадњу са истом. Два пројекта у оквиру наведеног Акционог
плана одрживог развоја Града Ниша односе се на партнерске пројекте за које је
неопходна предходна сагласност Градског већа Града Ниша, и то:
1. Очување културне баштине, манифестација и туристичких потенцијала ка
дијаспори и србима из региона и обрнуто и умрежавање.
2. Информисање и едукација јавности о значају дијаспоре и срба из
региона, а нарочито младих о начину живота у иностранству.
Пројекат назива „Да те цео свет разуме 03“ и „Промоција привредних и
инвестиционих потенцијала града Ниша дијаспори у Аустрији“ у складу са
одредбама Акционог плана одрживог развоја Града Ниша 2015-2020. (Очување
културне баштине, манифестација и туристичких потенцијала ка дијаспори и
Србима из региона и обрнуто и умрежавање).
Пројекат под називом „ Дијаспора на вези“ и „Попис српске дијаспоре (у
Европи у државама ЕВропске Уније, Швајцарске и Норвешке – земљама
боравка значајног броја српских резидената) у складу је са другим предвиђеним
предлогом пројеката у Акционом плану одрживог развоја Града Ниша 2015.
(Информисање и едукација јавности о значају дијаспоре и срба из региона, а
нарочито младих о начину живота у иностранству).
На основу свега наведеног и овлашћења садржаних у одредбама
Акционог плана одрживог развоја Града Ниша 2015-2020., Канцеларија за
сарадњу са дијаспором Службе за послове Градоначелника Града Ниша крајем
2015. године, учествовала je у дефинисању пројектних идеја и изради предлога
пројеката са партнерским организацијама, који се односе на област дијаспоре.
Одлуком о суфинансирању пројеката Управе за сарадњу с
дијаспором и Србима у региону Министарства спољних послова РС, број:
52/2015-01/15, датум: 09. децембар 2015. године, четири партнерска пројекта су
добила средства и то:
• Референтни број (52/2015-01/31; носилац: ОЦД „Проактив“; назив
пројекта „Да те цео свет разуме 03“), додељена средства: 400.000
динара.
• Референтни број (52/2015-01/33; носилац: „Омладински центар за
демократију“; назив пројекта: „Попис српске дијаспоре (у Европи у
државама Европске Уније, Швајцарске и Норвешке – земљама боравка
значајног броја српских резидената“), додељена средства: 600.000
динара.
• Референтни број (52/2015-01/133; носилац: “Кластер Ни-КАТ“, назив
пројекта: „Промоција привредних и инвестиционих потенцијала града
Ниша дијаспори у Аустрији“), додељена средства: 400.000 динара.

•

Референтни број (52/2015-0138; носилац: „Медиа и реформ центар Ниш“,
назив пројекта: „Дијаспора на вези“), додељена средства: 400.000динара.

Сва четири пројекта се спроводе у временском периоду јануар-јун месец
2016.године, а предвиђено је нефинансијско учешће Града Ниша („ин кајнд
допринос“) у смислу логистичко техничке подршке и промоције пројектних
активности.
Оперативно, Канцеларија за сарадњу са дијаспором Службе за послове
Градоначелника, узеће учешће у наведеним пројектима након добијене
сагласности Градског већа Града Ниша.
КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКАТА
1.
ДА ТЕ ЦЕО СВЕТ РАЗУМЕ 03 - трећи циклус тромесечног бесплатног
курса српског језика за децу и омладину из дијаспоре преко Скајпа
Носилац пројекта: ОЦД Проактив
Партнер 1: Град Ниш - Канцеларија за сарадњу са дијаспором (нефинансијски ин кајнд допринос, логистичко - техничка подршка и промоција пројектних
активности)
Партнер 2: Филозофски факултет у Нишу
Износ добијених средстава: 400.000 дин.
Општи циљ пројекта јесте употреба, учење, чување и неговање српског језика и
ћириличног писма, чување и неговање српског културног, етничког, језичког и
верског идентитета. Сврха пројекта јесте мотивисање и обука деце и омладине
у оквиру бесплатног тромесечног курса српског језика за дијаспору преко
Скајпа, где су предавачи студенти српског језика Филозофског факултета у
Нишу, и након чега добијају потврду о знању српског језика од факултета.
Програм је намењен омладини из дијаспоре, старости од 8 до 30 година, као и
студентима четврте године и апсолвентима студијске групе за српски језик, који
су положили предмет Методика, са Филозофског факултета у Нишу.
Тромесечним онлајн курсом и индивидуалним часовима директно ће бити
укључено 35 до 70 младих из дијаспоре, до 35 студената, као и 2 ментора која
ће радити са њима. Планирамо да програм прерасте у редовну праксу на
Филозофском факултету. Инидректни корисници пројекта су: удружења Срба у
дијаспори, локални, регионални и национални писани и електронски медији,
организације цивилног друштва и локалне самоуправе, институције и установе
из Републике Србије. Реализација пројектних активности је у складу са
Стратегијом очувања и јачања односа матичне државе и дијаспоре и матичне
државе и Срба у региону Републике Србије.

2. ПОПИС СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ У ЕВРОПИ (у државама Европске Уније,
Швајцарске и Норвешке - земљама боравка значајног броја српских
резидената)
Носилац пројекта: Омладински центар за демократију
Партнер: Град Ниш - Канцеларија за сарадњу са дијаспором (нефинансијски ин кајнд допринос, логистичко - техничка подршка и промоција пројектних
активности)
Износ добијених средстава: 600.000 дин.
Општи циљ пројекта је утврђивање броја припадника српске заједнице у
иностранству (држављана Републике Србије, припадника исељеничке
популације и њихових потомака). Пројектом ће се по први пут установити број
припадника српске дијаспоре у земљама Европе како би се на основу званичних
података домицилних институција земаља боравка дефинисала бројност и
статус српске дијаспоре у Европи. Реализацијом пројектних активности
предвиђа се: идентификација релевантних институција (националних
статистичких завода и института) које располажу подацима о бројности српских
резидената у Европи; контактирање и прикупљање статистичких података,
аналитичка обрада и израда званичног извештаја о броју резидената и
величини српског етничког корпуса у Европи. У завршној фази, предвиђена је
јавна презентација резултата пројекта у сарадњи са Управом за сарадњу с
дијаспором и Србима у региону и Министарством спољних послова Републике
Србије. Реализација пројектних активности је у складу са Стратегијом очувања
и јачања односа матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у
региону Републике Србије.
3.
ПРОМОЦИЈА ПРИВРЕДНИХ И ИНВЕСТИЦИОНИХ ПОТЕНИЦИЈАЛА
ГРАДА НИША ДИЈАСПОРИ У АУСТРИЈИ
Носилац пројекта: Нишки кластер напредних технологија Ни-КАТ
Партнер 1: Град Ниш - Канцеларија за сарадњу са дијаспором (нефинансијски ин кајнд допринос, логистичко - техничка подршка и промоција пројектних
активности)
Партнер 2: Регионална развојна агенција Југ (РРА Југ)
Износ добијених средстава: 400.000 дин.
Општи циљ пројекта је унапређење економске сарадње Републике Србије и
српске дијаспоре. Специфични циљеви пројекта су: оснивање мреже пословних
људи у дијаспори и представљање Града Ниша као центра развоја ИКТ-а и
напредних технологија. Кроз презентовање привредних и инвестиционих
потенцијала Града Ниша Србима у Аустрији успоставиће се алати који ће
допринети унапређењу економске сарадње Репулике Србије и дијаспоре. На

овај начин ће се створити основе да нишке фирме у већој мери буду присутне
на тржишту Аустрије и тиме повећају међународну сарадњу и то кроз три
аспекта: српске фирме у дијаспори користе производе нишких фирми; српске
фирме у дијаспори користе оутсоурсинг услуге нишких фирми; сарадња
представника дијаспоре који се баве научно-истраживачким радом са нишким
представницима научно-истраживачке области (заједничко укључивање у
пројекте). Ефикасном промоцијом и повећањем видљивости представника
српске дијаспоре у матичној земљи, директно ће се унапредити економска
сарадња Града Ниша и дијаспоре. Реализација пројектних активности је у
складу са Стратегијом очувања и јачања односа матичне државе и дијаспоре и
матичне државе и Срба у региону Републике Србије.
4.

ДИЈАСПОРА НА ВЕЗИ

(платформа за размену информација између Срба из дијаспоре, дијаспоре и
матице)
Носилац пројекта: Медиа и реформ центар Ниш
Партнер: Град Ниш - Канцеларија за сарадњу са дијаспором (нефинансијски ин кајнд допринос, логистичко - техничка подршка и промоција пројектних
активности)
Износ добијених средстава: 400.000 дин.
Општи циљ пројекта је побољшање комуникације између припадника српске
дијаспоре у свету, промоција њиховог стваралаштва и рада у локалним
срединама у којима живе, очување српског језика, културног и националног
идентитета Срба у расејању, као и поправљање слике Србије у дијаспори.
Сврха пројекта је повећан ниво информисаности Срба у дијаспори, као и
матице о активностима Срба у расејању кроз садржајнију и редовну сарадњу
између новинара, медија, представника удружења у дијаспори и матици,
академске и пословне заједнице, уз коришћење нових технолошких видова
информисања. Пројектом је предвиђено успостављање јединственог интернет
портала, који би генерисао вести из дијаспоре служећи као извор информација
пре свега Србима изван матице, али и као информатор матици о активностима
и деловањима у дијаспори. Портал би био креиран на ћириличном и
латиничном писму и генерисао би вести из различитих области (економија,
култура, образовање, спорт, лични став – блог) на дневном нивоу . Креирана
платформа би представљала јединствени информативни портал и била би
полазна основа за комуникацију унутар дијаспоре и са матицом. Реализација
пројектних активности је у складу са Стратегијом очувања и јачања односа
матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону Републике
Србије.

