
1 2 3 4 5

референтни 

 број 

апликанта 

Апликант Назив програма или пројекта

Тражена 

средства из 

буџета

поднета 

документација 

у складу са 

условима 

конкурса

документација 

на цд-у
документација која недостаје

1

Удружење особа са ампутацијама 

и повреда на раду 

Превентивне мере за особе са 

ампутацијама и повреда на раду у 

локалној заједници и набавка 

најквалитетнијих медицинских помагала

340,000.00

непотпуна 

документација

идентична као 

и приложена 

* Пријава није поднета на стандардизованом обрасцу                                                                             

                                                 * Одлука надлежног органа удружења о 

усвајању програма рада за текућу годину                                                                                                                 

                                                             * Одлука надлежног органа 

удружења о усвајању пројекта којим се конкурише                                                                                                                                                               

                                                                                                                             

*Недостаје финансијски план (код описа програма и пројекта)

2

Удружење грађана "Драгана 

Родић"

Уклонимо баријере и створимо 

приступачније окружење за особе са 

инвалидитетом. VII фаза "буди друг", 

690,000.00

непотпуна 

документација

идентична као 

и приложена 

*Пријава није поднета на стандардизованом обрасцу                                                                                                                  

                                                                                     *Одлука надлежног 

органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину                                                                                           

                                                                             *Одлука надлежног органа 

удружења о усвајању пројекта којим се конкурише                                                                                              

                                                            *Недостаје финансијски план (код 

описа програма и пројекта)

3

Центар за самостални живот особа 

са инвалидитетом - Ниш

Осамостали се и развијај своје 

потенцијале

800,000.00

непотпуна 

документација

идентична као 

и приложена 

*Одлука надлежног удружења о усвајању програма рада за текућу 

годину                                                                                                                               

         *Одлука надлежног органа удружења о усвајању пројекта 

којим се конкурише нејасно формулисана                                                                         

                        *Опис програма и пројекта са финансијским планом                                                                                                                                    

                                                                                                                             * 

Доказ о суфинансирању од партнерске или друге донаторске 

организације, ако се програм или пројекат тако реализују у 

случајевима када се конкурише за недостајућа средства

4

Удружење оболелих од рака и са 

стомом " НИЛКО" Србије Ниш
Годишња активност удружења

891,768.00

непотпуна 

документација

идентична као 

и приложена 

*Одлука надлежног органа удружења о усвајању програма рада за 

текућу годину   (нејасно формулисано)                                                                         

                 *Одлука надлежног органа удружења о усвајању пројекта 

којим се конкурише  ( нејасно формулисано)                                                                          

                              *Недостаје финансијски план (код описа програма и 

пројекта)                                                          *Доказ о суфинансирању од 

партнерске или друге донаторске организације, ако се програм или 

пројекат тако реализују у случајевима када се конкурише за 

недостајућа средства

Табеларни приказ поднетих пријава са утврђеним чињеничним стањем 



референтни 

 број 

апликанта 

Апликант Назив програма или пројекта
Тражена 

средства

поднета 

документација 

у складу са 

условима 

конкурса

документација 

на цд-у
документација која недостаје

5

МО Савеза слепих Србије Ниш
Унапређење положаја слепих и 

слабовидих у Нишу

1,000,000.00

непотпуна 

документација

идентична као 

и приложена 

*Пријава није поднета на стандардизованом обрасцу                       

*Одлука надлежног органа удружења о усвајању програма рада за 

текућу годину                                                                                           

*Одлука надлежног органа удружења о усвајању пројекта којим се 

конкурише                                                                                                                                                               

                                                 * Недостаје финансијски план (код описа 

програма и пројекта)

6

Удружење параплегичара 

Нишавског Округа - Ниш
Инклузија ОСИ у свим сферама живота

942,907.00

непотпуна 

документација

идентична као 

и приложена 

*Одлука надлежног органа удружења о усвајању пројекта којим се 

конкурише                                                                                                                            

              *Опис програма и пројекта са финансијским планом 

(финансијски план идентичан са наративним планом)                                                              

                                  * Доказ о суфинансирању постоји , али без 

назнаке да се односи на дати програм 

7

ГО цивилних инвалида рата  Ниш

Социјални аспекти организовања у 

циљу унапређења положаја цивилних 

инвалида рата ( жртава рата)у 

остваривању њихових права у локалној 

заједници као и промоцији Конвенције 

о забрани употребе касетног наоружања 790,055.00

потпуна 

документација

финансијски 

план је на цд-у

8

Удружење инвалида рада града 

Ниша 

Побољшање и унапређење положаја 

инвалида рада у локалној заједници

710,000.00

непотпуна 

документација

идентична као 

и приложена 

*Пријава није поднета на стандардизованом обрасцу                       

*Одлука надлежног органа удружења о усвајању програма рада за 

текућу годину                                                                                           

*Одлука надлежног органа удружења о усвајању пројекта којим се 

конкурише                                                                                                                                                           

                                             *Недостаје финансијски план (код описа 

програма и пројекта)                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                          

       *Документација достављена у једном примерку

9 Удружење дистрофичара Ниш
Корак ка инклузији

999,718.00

потпуна 

документација

идентична као 

и приложена 

10

Удружење "Из Круга" Ниш 

Сервис и подршка женама са 

инвалидитетом које су у ситуацији 

насиља и дискриминације

984,450.00

непотпуна 

документација

идентична као 

и приложена 

*Одлука надлежног органа удружења о усвајању пројекта којим се 

конкурише                                                                                                                                                                    

                                                      *Анекс - изјава подносиоца предлога 

програма или пројекта     *Доказ о суфинансирању од партнерске 

или друге донаторске организације, ако се програм или пројекат 

тако реализују у случајевима када се конкурише за недостајућа 

средства



референтни 

 број 

апликанта 

Апликант Назив програма или пројекта
Тражена 

средства

поднета 

документација 

у складу са 

условима 

конкурса

документација 

на цд-у
документација која недостаје

11

Нишко удуружење студената са 

хендикепом
Лакше до образовања и запошљавања 

999,998.00

непотпуна 

документација

идентична као 

и приложена 

*Одлука надлежног органа удружења о усвајању пројекта којим се 

конкурише                                                                                                                                                             

                                               *Доказ о суфинансирању од партнерске 

или друге донаторске организације, ако се програм или пројекат 

тако реализују у случајевима када се конкурише за недостајућа 

средства

12

ГО ЦДП Ниш Живети и радити без предрасуда

997,700.00

непотпуна 

документација

идентична као 

и приложена 

*Одлука надлежног органа удружења о усвајању пројекта којим се 

конкурише                                                                                                                                                                          

                                                            *Опис програма и пројекта са 

финансијским планом  

13

Удружење оболелих од мултипле 

склерозе Округа Ниш

Брига о прогресивним особама, и 

психосоцијална подршка, медицинско 

саветовалиште и креативна радионица

1,049,450.00

непотпуна 

документација

идентична као 

и приложена 

*Статут                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                

                                             *Одлука надлежног органа удружења о 

усвајању програма рада за текућу годину                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                              

                                                                           *Одлука надлежног органа 

удружења о усвајању пројекта којим се конкурише                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                         

      *Опис програма и пројекта са финансијским планом (без 

финансијског плана )                                                                                                                                                                

                                                                     *Доказ о суфинансирању од 

14

ГО глувих и наглувих Ниш 
Унапређење положаја глувих и наглувих 

у Нишу 

1,000,000.00

непотпуна 

документација

идентична као 

и приложена 

*Статут                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                               *Одлука 

надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу 

годину                                                                                                                                 

           *Одлука надлежног органа удружења о усвајању пројекта 

којим се конкурише                                                                                                                                     

                                        *Недостаје финансијски план (код описа 

програма и пројекта)                                                                                           

*Документација је достављена у једном примерку                                                                                                            

15

Удружење са менталним 

инвалидитетом  "МИ" Ниш
Програм подршке осамостаљивању 

999,500.00

непотпуна 

документација

идентична као 

и приложена 

*Одлука надлежног органа удружења о усвајању пројекта којим се 

конкурише  није јасно формулисана                         

16

Удружење за помоћ особама са 

Дауновим синдромом
Стимулативно инклузивни програм 

999,700.00

непотпуна 

документација

идентична као 

и приложена 

*Анекс - изјава подносиоца предлога програма или пројекта - 

погрешни подаци                                                                                                                                                          

                                                         * Одлука надлежног органа 

удружења о усвајању пројекта којим се конкурише  није јасно 

формулисана                      10,400,000.00



1 2 3 4 5

референтни 

 број 

апликанта 

Апликант Назив програма или пројекта

Тражена 

средства из 

буџета

 потпуна 

документација 
документација која недостаје

1

Удружење особа са ампутацијама 

и повреда на раду 

Превентивне мере за особе са 

ампутацијама и повреда на раду у 

локалној заједници и набавка 

најквалитетнијих медицинских помагала

340,000.00

не

*Пријава није поднета на стандардизованом обрасцу                                                                             

                                                    *Одлука надлежног органа удружења 

о усвајању програма рада за текућу годину                                                                                          

                                             *Одлука надлежног органа удружења о 

усвајањупројекта којим се конкурише                                                                                      

                                *Недостаје финансијски план (код описа 

програма и пројекта)

2

Удружење грађана "Драгана 

Родић"

Уклонимо баријере и створимо 

приступачније окружење за особе са 

инвалидитетом. VII фаза "буди друг", 

690,000.00

не

*Пријава није поднета на стандардизованом обрасцу                       

*Одлука надлежног органа удружења о усвајању програма рада 

за текућу годину                                                                                           

*Одлука надлежног органа удружења о усвајању пројекта којим 

се конкурише                                                                                    * 

Недостаје финансијски план (код описа програма и пројекта)

3

Центар за самостални живот особа 

са инвалидитетом 

Осамостали се и развијај своје 

потенцијале

800,000.00

не

*Одлука надлежног удружења о усвајању програма рада за текућу 

годину                                                                                  *Одлука 

надлежног органа удружења о усвајању пројекта којим се 

конкурише нејасно формулисана                                                                         

           *Опис програма и пројекта са финансијским планом                                                    

                                   * Доказ о суфинансирању од партнерске или 

друге донаторске организације, ако се програм или пројекат тако 

реализују у случајевима када се конкурише за недостајућа 

средства

4 " НИЛКО" Србије Ниш

Годишња активност удружења

891,768.00

не

*Одлука надлежног органа удружења о усвајању програма рада 

за текућу годину   (нејасно формулисано)                                                                         

                          *Одлука надлежног органа удружења о 

усвајањупројекта којим се конкурише  ( нејасно формулисано)                                                                          

                                                                  *Недостаје финансијски план 

(код описа програма и пројекта)                                                          

*Доказ о суфинансирању од партнерске или друге донаторске 

организације, ако се програм или пројекат тако реализују у 

случајевима када се конкурише за недостајућа средства



референтни 

 број 

апликанта 
Апликант Назив програма или пројекта

Тражена 

средства
документација која недостаје

5

МО Савеза слепих Србије Ниш
Унапређење положаја слепих и 

слабовидих у Нишу

1,000,000.00

не

*Пријава није поднета на стандардизованом обрасцу                       

*Одлука надлежног органа удружења о усвајању програма рада 

за текућу годину                                                                                           

*Одлука надлежног органа удружења о усвајању пројекта којим 

се конкурише                                                                                   * 

Недостаје финансијски план (код описа програма и пројекта)

6

Удружење параплегичара 

Нишавског Округа - Ниш
Инклузија ОСИ у свим сферама живота

942,907.00 не

*Одлука надлежног органа удружења о усвајању пројекта којим 

се конкурише                                                                            *Опис 

програма и пројекта са финансијским планом (финансијски план 

идентичан са наративним планом)                                           * Доказ 

о суфинансирању постоји , али без назнаке да се односи на дати 

програм 

7

ГО цивилних инвалида рата  Ниш

Социјални аспекти организовања у 

циљу унапређења положаја цивилних 

инвалида рата ( жртава рата)у 

остваривању њихових права у локалној 

заједници као и промоцији Конвенције 

о забрани употребе касетног 

наоружања 790,055.00 не

*Пријава није поднета на стандардизованом обрасцу                                     

            *Недостаје финансијски план (код описа програма и 

пројекта)

8

Удружење инвалида рада града 

Ниша 

Побољшање и унапређење положаја 

инвалида рада у локалној заједници

710,000.00 не

*Пријава није поднета на стандардизованом обрасцу                       

*Одлука надлежног органа удружења о усвајању програма рада 

за текућу годину                                                                                           

*Одлука надлежног органа удружења о усвајању пројекта којим 

се конкурише                                                                                   *Опис 

програма и пројекта са финансијским планом  (нема без 

финансијског плана)                                                                                 * 

Документација достављена у једном примерку

9 Удружење дистрофичара Ниш
Корак ка инклузији

999,718.00 да Потпуна  документација 

10

Удружење "Из Круга" Ниш 

Сервис и подршка женама са 

инвалидитетом које су у ситуацији 

насиља и дискриминације

984,450.00 не

*Одлука надлежног органа удружења о усвајању пројекта којим 

се конкурише                                                                                       

*Анекс - изјава подносиоца предлога програма или пројекта     

*Доказ о суфинансирању од партнерске или друге донаторске 

организације, ако се програм или пројекат тако реализују у 

случајевима када се конкурише за недостајућа средства



референтни 

 број 

апликанта 
Апликант Назив програма или пројекта

Тражена 

средства
документација која недостаје

11

Нишко удуружење студената са 

хендикепом

Лакше до образовања и запошљавања 

999,998.00 не

*Одлука надлежног органа удружења о усвајањупројекта којим се 

конкурише                                                                                    *Доказ о 

суфинансирању од партнерске или друге донаторске 

организације, ако се програм или пројекат тако реализују у 

случајевима када се конкурише за недостајућа средства

12 ГО ЦДП Ниш
Живети и радити без предрасуда

997,700.00 не

*Одлука надлежног органа удружења о усвајањупројекта којим се 

конкурише                                                                                      *Опис 

програма и пројекта са финансијским планом  

13

Удружење оболелих од мултипле 

склерозе Округа Ниш

Брига о прогресивним особама, и 

психосоцијална подршка, медицинско 

саветовалиште и креативна радионица

1,049,450.00 не

*Статут                                                                                                  

*Одлука надлежног органа удружења о усвајању програма рада 

за текућу годину                                                                                                                                                                                        

                                                                                           *Одлука 

надлежног органа удружења о усвајањупројекта којим се 

конкурише                                                                               *Опис 

програма и пројекта са финансијским планом (без финансијског 

плана )                                                                                     Доказ о 

суфинансирању од партнерске или друге донаторске 

организације, ако се програм или пројекат тако реализују у 

случајевима када се конкурише за недостајућа средства               

*Документација достављена у једном примерку

14

ГО глувих и наглувих Ниш 
Унапређење положаја глувих и 

наглувих у Нишу 

1,000,000.00 не

*Статут                                                                                             *Одлука 

надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу 

годину                                                                  *Одлука надлежног 

органа удружења о усвајањупројекта којим се конкурише                                                                          

                                                        *Недостаје финансијски план (код 

описа програма и пројекта)                                                                                           

                  *Документација је достављена у једном примерку                                                                                                            

15

Удружење са менталним 

инвалидитетом  "МИ" Ниш
Програм подршке осамостаљивању 

999,500.00 не

*Одлука надлежног органа удружења о усвајању пројекта којим 

се конкурише  није јасно формулисана                         

16

Удружење за помоћ особама са 

Дауновим синдромом
Стимулативно инклузивни програм 

999,700.00 не

*Анекс - изјава подносиоца предлога програма или пројекта - 

погрешни подаци
10,400,000.00


