
 

 

 

 

 

     На основу члана 54. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", 

број 88/2008), члана 24. став 2. Одлукe о младима, („Службени лист Града Ниша“ број 

15/2013) и  Предлога Комисије за избор пројеката за младе, број 1218-2/2015-19 од 

16.07.2015.године,  Градоначелник Града Ниша доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

     OДОБРАВА СЕ, у складу са Предлогом Комисије за избор пројеката за младе, број 1218-
2/2015-19 од 16.07.2015.године, финансирање, односно суфинансирање 18 следећих 
пројеката за младе у 2015-ој години: 
 

А ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ СА БУЏЕТСКЕ ПОЗИЦИЈЕ  
ГРАДОНАЧЕЛНИК – КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ  

 

р.б
. 

Назив носиоца пројекта Назив пројекта бод. Износ 

1 УГ - Омладински Едукативни 
Центар  

„Предузетништво младих кроз 
органску производњу“ 

78 274.880,00 

2 УГ - Млади амбасадори „Култура по мери младих“ 73,8 
 

130.604,00 

3 Омладински центар за 
демократију 

"Niš Greeters - локални волонтерски 
сервис за добродошлицу посетилаца 
Ниша" 

73 188.490,00 

4 УГ- Центар за развој грађанског 
друштва  PROTECTA 

„Крени! Покрени сопствени посао!“ 72,8 
 

206.000,00 
 

 
5 

УГ -  Волонтерски центар  
 

„Отворена врата наше мале 
заједнице“ 

68,6 220.214,00 

 
6 

НГ - Савет ученика средњих 
школа у Нишу  

„Оснаживање младих кроз ученике 
парламенте“ 

68,4 96.974,50 

 
7 

УГ- Омладински педагошки 
центар  

„Наша заједничка разлика“ 67,4 102.314,00 

 
8 

Савез извиђача града Ниша 
 

„Еколошка авантура“ 
 

65,2 228.969,00 

 
9 

 
УГ- “Прaви кoрaк“  
 

„Кaмпaњa и кooрдинaциja aктивнoсти 
нa oзeлeњaвaњу зaпуштeнe jaвнe 
пoвршинe у урбaнoj срeдини: „Ушће  
Медошевац” 

63,4 163.500,00 

 
10 

УГ - Капитал магазин – 
студентски веб сервис и 
часопис  

„Медијска кампања у циљу смањења 
"одлива мозгова" као једног од 
највећих друштвених проблема“ 
 

62 151.925,00 

11 Удружење младих 
ОМЛАДИНСКИ КУТАК 

„Летња школа енергетске 
ефикасности“ 

61 
 

125.145,00 

 
12 

 
Удружење особа са 
инвалидитетом "Драгана 
Родић" 

  
„Уклонимо баријере и створимо 
приступачније окружење за младе са 
инвалидитетом“ 

 
60,2 

 
110.000,00  

 

Република Србија 
Град Ниш 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 
Број: 2441/2015-01 

Датум:  20.07. 2015.године  



Б ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ СА БУЏЕТСКЕ ПОЗИЦИЈЕ 
УПРАВЕ  ЗА ОМЛАДИНЕ И СПОРТ 

1 УГ - Омладина ЈАЗАС-а Ниш „Здравље на 1. месту!“ 76,8  218.360,00  

2 УГ - База алтернативне 
уметности и културе – .Б.А.У.К. 

„Пропелер“ 75,8   
204.455,00  

3 УГ - Клуб за оснаживање 
младих 018 

Манифестација уличне културе 
''Дођи на Амфи-Вол.4'' 

74,2   
260.075,00 

4 УГ - Центар за развој цивилних 
ресурса 

„ОКРЕЧИ ПРЕЈАКЕ РЕЧИ!“ 71,6   
100.425,00   

5 НГ- Буди мушко клуб Ниш „ПРЕВЕНЦИЈА - Пројекат превенције 
вршњачког насиља међу младима“ 

70,6   
117.317,00   

6 УГ- „АзБуки“ „Млади дебатери“ 61,2     
98.880,00 

                                                             
 
                                                                       II 
     НЕ ОДОБРАВА СЕ у складу са Предлогом Комисије за избор пројеката за младе, број 
1218-2/2015-19 од 16.07.2015.године, финансирање, односно суфинансирање следећих 
пројеката за младе у 2015-ој години: 
 

Р.б Назив носиоца пројекта Назив пројекта бод Тр износ 

1 
УГ - "Будућност у зеленом" Ниш 

„У сусрет Европској години развоја - 
Одрживи развој кроз објектив младих“ 

59,6 252.865,00 

2 Удружење самохраних мајки 
Ниш 

„Омладинским активизмом у борби 
против електронског насиља“ 

59,4 349.170,00 

3 УГ - "ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР 
ЕУНИ " 

„Едукуј вршњаке о значају толеранц. и 
безбедном сајбер простору“ 

59,4 342.732,00 

4 Удружење студената технике 
Европе- Ниш 

,,Кнолиџ фер“ 59,2 101.825,80 

5 Одред извиђача ''Потпуковник 
Горан Остојић'' 

„Културо ЕВЕ ме“ 57,6 257.603,00 

6 Алтернативна организација 
„Pink flamingos” 

„Ромињање кроз...“ 57,6 87.854,88 

7 Одред извиђача ''Потпуковник 
Горан Остојић'' 

„Буди ЕКО-КреАктиван“ 57,4 290.460,00 

8 НГ - МЛАДИ НИША „Око града Ниша“ 56 145.848,00 

9 УГ - "Смарт Група"  „Бесплатне музичке радионице“ 55,6 225.700,00 

10 
УГ - Путоказ 

„Превенција ХИВ и Хепатитис Ц 
инфекц.међу младим корисн дрога“ 

54,2 341.445,00 

11 Међ. студентска организација 
AIESEC  Локални комитет Ниш 

„Покрени своју будућност 2015“ 53,4 244.000,00 

12 
УГ - Зелени кључ - 

„Млади у дијалогу за заштиту 
животне средине и одрживи развој“ 

53 306.940,00 

13 УГ - „Толеранција за све“ ,,Млади ромски фолклористи“ 52,6 187.950,00 

14 НГ - „Образовање за све“ „Сигуран корак“ 51 140.904,00 

15 Културно-уметничко друштво 
„Абрашевић“Ниш 

„Игре и песме из Ниша и околине“ 50,6 240.000,30 

16 УГ - „BOX Group” „Млади и предузетништво“ 50,4 346.164,46 

17 УГ - AEGEE „Be Smart & Start 4“ 48 148.361,20 

18 НГ - ТИМ „Млади лидери за рурални развој“ 47,8 141.110,00 

19 УГ - Анима „Путујућа радионица за младе“ 46 182.340,00 

20 УГ - АКТИВ ЖЕНА НИША  „Заборављени занати“ 27,2 235.870,00 

21 Планинарско друштво 
Јелашничка клисура 

„Летња еко школа - Упознај Србију''  26 150.000,00 

22 
Група за децу и младе „Индиго“ 

 „Друш. центар у Нишу- где појединци 
напредују, а заједница развија“ 

0 282.550,00 

23 НГ – '' Есприт '' 'Инфониши.се.'' 0 149.350,00 

24 НГ -  '' НИ ФОТО ''  '' Око Ниша '' 0 128.956,00 



 
 

III 
     Средства за реализацију пројеката које је предложила Комисија за избор пројеката за 
младе, у укупном износу од 2.998.527,50 динара, планирана су Одлуком о буџету Града 
Ниша за 2015. годину, и то на позицији 183 Управе за омладину и спорт у износу од 
999.512,00 и на позицији 20  Канцеларије за младе у износу од 1.999.015,50 динара. 
  

IV 
     Стручне и административно-техничке послове припреме предлога уговора и праћење 
реализације, обављаће Управа за омладину и спорт, а послове финансијске реализације 
закључених уговора обављаће Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе 
и јавне набавке. 
                                                                             V 
     Oво Решење је коначно. Решење објавити на званичном сајту Града Ниша. 
 
                                                                            VI 
     Решење  доставити: Управи за  омладину и спорт, Управи за финансије, изворне приходе 
локалне самоуправе и јавне набавке и Служби за послове  Градоначелника, а  учесницима  
конкурса доставити одговарајуће обавештење о донетом решењу. 
 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 

     Комисија за избор пројеката за младе,именована Решењем Градоначелника Града Ниша, 
број 799/2015-01 од 04.03.2015. године, на основу члана 24. став 2. Одлукe о младима, 
(„Службени лист Града Ниша“, број 15/2013), утврдила је Предлог пројеката и предлог 
износа средстава из буџета Града којима ће се финансирати 18 пројеката за младе у 2015-ој 
години, и утврдила листу од 28. пројекта који не испуњавају услове за финансирање из 
буџета Града Ниша. 
     На Јавни конкурс поднетo je 46 пријавa пројеката, од којих је Комисија изабрала 18 
пројеката и предложила износе средстава за финансирање средствима опредељеним 
буџетом Града Ниша за ове намене, што је наведено у тачки I решења. 
     Предлог пројеката и предлог износа средстава, Комисија је утврдила на основу услова, 
мерила и критеријума садржаним у расписаном Јавном конкурсу и Смерницама објављеним 
уз конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2015-ој години.  
     Комисија је после извршене оцене пројеката предложила да се не одобри финансирање 
28 пројекта. 

Одлуком о буџету Града Ниша за 2015.годину („Службени лист Града Ниша“, број 
102/2014, 9/2015 и 35/2015), средства за ове намене планирана су на позицији 183. Управе 
за омладину и спорт и на позицији 20, позицији Градоначелника, на којој су планирана 
средства намењена за функционисање и рад  Канцеларије за младе.  
     Одлуком о младима, у члану 24. ставу 2. прописано је да Градоначелник, на предлог 
Комисије, доноси решење о одобравању,односно неодобравању пројеката, са износом 
средстава  за финансирање, односно суфинансирање одобрених пројеката.  
     На основу изложеног, одлучено је као у диспозитиву Решења. 
 
 
                             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 
                             Проф.др Зоран Перишић, с.р. 

25 '' РТВ БУМ 018 '' '' Бум инфо младих '' 0 елиминисан 

26 
УГ - Центар за девојке 

'' Са средњошколкама у борби 
против трговине људима'' 

0 287.235,00 

27 Удружење студената електрон. 
Европе-Локални комитет Ниш 

'' Савремена улога жена у техници '' 0 150.000,00 

28 Европско удружење студената 
индустријског инжињерства и 
менаџмента, локал. група Ниш 

'' Апликацију отвори, досаду 
преброди '' 

0 120.000,00 


