На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ бр. 88/2008),
члана 12 Правилника о ближим критеријумима,начину и поступку доделе средстава или
недостајућег дела средстава из буџета Града Ниша за подстицање програма и пројеката од
јавног интереса која реализују удружења („Службени лист Града Ниша 82/2014) и Листе
вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката бр.75-2/2015-15 од 04.05.2015 и
бр.100-2/2015-15 од 29.05.2015.године,
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 18.06.2015. доноси
Р Е Ш Е Њ Е
I
На основу спроведеног Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и
пројеката од јавног интереса која реализују удружења – организације особа са
инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на
територији Града Ниша у 2015.години, из буџета Града Ниша за 2015.годину, раздео 3Управа Града, глава 3.3-Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту
функција 010-болест и инвалидност, на буџетској позицији 85 са економском
класификацијом 481 - дотације невладиним организацијама, додељују се средства за
финансирање следећих програма – пројеката:
1. „Превентивне мере за особе са ампутацијама и повреда на раду у локалној
заједници и набавка најквалитетнијих медицинских помагала“ – подносилац Удружење
особа са ампутацијама и повреда на раду, у укупном износу од 300.000,00 динара;
2. „Уклонимо баријере и створимо приступачније окружење за особе са
инвалидитетом“, VII фаза „Буди друг“ – подносилац Удружење грађана “Драгана
Родић“ у укупном износу од 550.000,00 динара;
3. „Унапређење положаја слепих и слабовидих у Нишу“ – подносилац
Међуопштинска организација савеза слепих Србије Ниш у укупном износу од 980.000,00
динара;
4. „Инклузија особа са инвалидитетом у свим сферама живота“ – подносилац
Удружење параплегичара Нишавског округа у укупном износу од 750.000,00 динара;
5. “Социјални аспекти организовања у циљу унапређења положаја цивилних
инвалида рата у остваривању њихових права у локалној заједници, као и промоцији
Конвенције о забрани употребе касетног наоружања“ – подносилац Градска
организација цивилних инвалида рата Ниш у укупном износу од 750.000,00 динара;
6. „Побољшање и унапређење положаја инвалида рада у локалној заједници“ –
подносилац Удружење инвалида рада Града Ниша у укупном износу од 500.000,00 динара;
7. „Корак ка инклузији“ – подносилац Удружење дистрофичара Ниш у износу од
950.000,00 динара;
8. „Сервис и подршка женама са инвалидитетом које су у ситуацији насиља и
дискриминације“ – подносилац Организација за заштиту права и подршку особама са
инвалидитетом „Из круга“ Ниш у укупном износу од 330.000,00 динара;
9. „Лакше до образовања и запошљавања“ – подносилац Нишко удружење
студената са хендикепом у укупном износу од 580.000,00 динара;
10. „Живети и радити без предрасуда“ – подносилац Градско удружење
церебралне и дечје парализе у укупном износу од 830.000,00 динара;
11. „Програм подршке осамостаљивању“ – подносилац Удружење особа са
менталним инвалидитетом „МИ“ Ниш у укупном износу од 850.000,00 динара;
12. „Стимулативно нклузивни програм“ – подносилац Удружење за помоћ
особама са Дауновим синдромом у укупном износу од 650.000,00 динара.

II
Градоначелник ће у име Града закључити Уговор са удружењима и организацијама
особа са инвалидитетом којим ће бити регулисана међусобна права, обавезе и одговорности
уговорних страна.
III
Ово Решење објавити на званичној интернет страници Града Ниша.

Образложење
Одлуком о буџету Града Ниша за 2015.годину, („Службени лист Града Ниша“ број
102/2014,9/2015,35/2015) раздео 3- Управа Града, глава 3.3-Управа за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту функција 010-болест и инвалидност, на буџетској позицији
85 са економском класификацијом 481 - дотације невладиним организацијама опредељено је
10.400.000 динара за финансирање програма – пројеката удружења и организација особа са
инвалидитетом.
Градоначелник Града Ниша је расписао Конкурс за финансирање и суфинансирање
програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења – организације особа са
инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на
територији Града Ниша у 2015 години.
На конкурс се пријавило 16 организација особа са инвалидитетом, од чега је
прихваћено 12 пријава.
Укупан износ опредељених средстава за финансирање горе наведених програма –
пројеката је 8.000.020,00 динара.
Комисија за спровођење конкурса за избор програма и пројеката од јавног интереса
утврдила је Листу рангирања и вредновања пријављених програма и пројеката бр.75-2/201515 од 04.05.2015 и бр.100-2/2015-15 од 29.05.2015.године.
У складу са листом вредновања и рангирања Управа за дечију, социјалну и примарну
здравствену заштиту је припремила предлог Решења којим се одобравају средства
удружењима и организацијама ососба са инвалидитетом за реализацију програма и пројеката.
На основу наведеног Градско веће Града Ниша доноси ово Решење
Број: 887-10/2015-03
У Нишу, 18.06.2015. године
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