
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД НИШ  
ГРАДСКО ВЕЋЕ 

 
 

На основу члана 56. Статута града Ниша („Службени лист града Ниша“, број 
88/2008, 143/2016 и 18/2019), члана 72. Пословника о раду Градског већа града Ниша („ 
Службени лист града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016), члана 
9. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 
финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени 
гласник РС“, бр.16/18), 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“, број 82/2014 , 7/2017 и 116/2018) и Листе вредновања и 
рангирања пријављених програма и пројеката бр.179-2 /2019-23 од 12.06.2019. године, 
Градско веће града Ниша, на седници одржаној дана  19.07.2019. године, доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I  Град Ниш прихвата реализацију и финансирање програма удружења на основу 
спроведеног Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од 
јавног интереса која реализују удружења у области заштите животне средине на 
територији града Ниша у 2019.години, објављеног 21.03.2019. године и то: 
 

1. „За здраву и чисту животну и радну средину“, Удружење  „Животна снага“ у 
износу од 200.000,00 динара .  

2. „Зелени -Бункер“, Удружење „Еко Мондо“ у износу од 250.000,00 динара. 
3. „Природа – наша учионица“,Одред извиђача „Лола“, у износу од 200.000,00 

динара. 
4. „СВЕТ У БОЈИ“, Удружење грађана Свет у боји, у износу од 250.000,00 динара. 
5. „Зелено двориште“, Удружење грађана „Еколенд“, у износу од _80.000,00 

динара  
6. „Очисти, научи сачувај“, Једно Удружење Грађана ЈУГ, у износу од 240.000,00 

динара. 
7. „За животну средину правимо акције али на бисмо могли без Ваше донације“, 

Радне акције Делијски вис, у износу од 300.000,00 динара. 
8. „Млади и органска производња као покретачи одрживог развоја“, „Омладински 

едукативни центар“,у износу од 300.000,00 динара  
9. „Зелени кутак“, Удружење грађана „Плант“, у износу од 150.000,00 динара. 
10. „Креативна рециклажа“, Центар за развој грађанског друштва „Protekta“, у 

износу од 80.000,00 динара.  
11. „Допринос очувању природних ресурса“, Удружење „Развојно-иновативни 

центар-Ниш“, у износу од 80.000,00 динара. 
12. „Еко-инфо караван у борби против климатских промена“, Удружење „Зелени 

кључ“, у износу од 90.000,00 динара. 



13. „Чувај своје окружење, чувај себе – природа – то смо Ми“, Едукативно-
креативни центар за децу и младе „ТриоАрт“, у износу од 280.000,00 динара. 

14. „ЗЕЛЕНИ ЗАВИЧАЈ СРЦЕ БИРА: проучавај, подучавај, преваспитава! (зелена 
школа – школа у природи)“, Еко клуб „Српски југ“, у износу од 220.000,00 
динара. 

15. „Реци НЕ пластичним кесама“, Удружење грађана „Механизам младих Ниша“, у 
износу од 220.000,00 динара.  

16. „Са више знања до већег утицаја“, Удружење „Медијски истраживачки центар“, 
у износу од 300.000,00 динара. 

17. „МОЈ ЗЕЛЕНИ ВРТИЋ уређење простора дворишта вртића „Петар Пан“ 
Медијана и вртића „Црвенкапа“ Палилула на територији Града Ниша са 
пратећим едукативним активностима“, Удружење грађана „Покрет горана Града 
Ниша“, у износу од 170.000,00 динара. 

18. „Заједно за заштиту животне средине – жене знају како“, Удружење жена 
„НЕВЕНИ“, у износу од 270.000,00 динара. 

19. „АДАПТ-НИШ: припрема Града Ниша за израду и доношење Плана адаптације 
на климатске промене за Град Ниш са проценом рањивости“, Медиа   и реформ 
центар Ниш, у износу од 90.000,00 динара. 

20. „Принцип одрживог сакупљања лековитог биља и очување биодиверзитета“, 
Удружење „Кућа чаја“, у износу од 90.000,00 динара. 

21. „Укључи се за одрживи развој наше Лалиначке слатине“, Друштво за одрживи 
развој Лалиначке слатине, у износу од 60.000,00 динара. 

22. „Здраве мобилне баште“, Удружење „АзБуки“, у износу од 80.000,00 динара  

 
II  Циљ реализације пројеката удружења је побољшањe услова и заштите животне 
средине на територији Града Ниша. 

III       Укупна вредност пројеката је 4.000.000,00 динара. 
 
IV Средства за ову намену обезбеђена су у буџету града Ниша за 2019. годину, 
раздео 4-Градска Управа, глава 4.1, Програм/Програмска активност/Пројекат: Програм 
6 Заштита животне средине Програмска активност 0401-П115, Пројекти невладиног 
сектора у области животне средине, функцијска класификација 560, Заштита животне 
средине некласификована на другом месту, на буџетској позицији 116, економска 
класификација 481 – Дотације невладиним организацијама од 4.000.000,00 динара. 
 
V Градоначелник града Ниша ће потписати Уговоре о финансирању програма са 
удружењима и организацијама којим ће се регулисати права и обавезе уговорних 
страна у реализацији програма. 
 
VI Налаже се Градској управи града Ниша, Секретаријату за заштиту животне 
средине и Секретаријату за финансије да реализују ово Решење. 

 
 
 
 
 
 
 



О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Одлуком о буџету града Ниша за 2019.годину, („Службени лист Града Ниша“, 
број 118/18) раздео 4 - глава 4.1 – Програм/Програмска активност/Пројекат: Програм 6 
Заштита животне средине Програмска активност 0401-П115, Пројекти невладиног 
сектора у области животне средине, функцијска класификација 560, Заштита животне 
средине некласификована на другом месту, на буџетској позицији 116, економска 
класификација 481 – Дотације невладиним организацијама од 4.000.000,00 динара. 

Градоначелник града Ниша расписао је Јавни конкурс за финансирање и 
суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у 
области заштите животне средине на територији Града Ниша у 2019. години.  

На Конкурс се пријавило 26 удружења-организација са пројектима за које су 
поднели захтеве за финансирање. На основу дефинисаних услова из конкурса 22 
удружења-организација је испунило критеријуме за доделу средстава. 

Укупан износ опредељених средстава за финансирање свих рангираних 
пројеката је 4.000.000,00 динара  

Комисија за спровођење конкурса за избор програма и пројеката од јавног 
интереса утврдила је Листу рангирања и вредновања пријављених програма и 
пројеката бр. 179-2 /2019-23 од 12.06.2019.године. На ову Листу уложен је Приговор 
број 183-2/2019-23 од 21.06.2019. године Медиа и реформ центарa Нишa. Овај 
приговор разматрала је Комисија за спровођење конкурса за избор програма и 
пројеката од јавног интереса и донела је Одлуку број 195-2/2019-23 од 02.07.2019. 
године, о одбијању Приговора Медиа и реформ центарa Нишa. 

Градоначелник Града Ниша у име Града закључиће Уговорe са удружењима и 
организацијама сходно члану 13. 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. 

У складу са Листом вредновања и рангирања Градска управа Града Ниша 
Секретаријат за заштиту животне средине предлаже Градском већу града Ниша да 
донесе Решење као у диспозитиву, посебно ценећи значај реализације пројеката 
удружења-организација на побољшању услова и заштите животне средине на 
територији Града Ниша. 

 
 

Број: 697-16/2019-03    
 
У Нишу 19.07.2019.године 
   
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

  ПРЕДСЕДНИК 
   
  Дарко Булатовић 
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