
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД НИШ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 

 
 
 

 
На основу члана 56. Статута града Ниша („Службени лист града Ниша“, број 88/2008, 
143/2016 ,18/19), члана 2. и 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 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 бр.125-2/2020-23 од 14.05.2020.године, 
Градско веће града Ниша  на  седници одржаној дана 07.08.2020.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  од јавног интереса која 
реализују удружења  у области борачко инвалидске  заштите на територији града Ниша у 
2020. години,број 602/2020-01 од 28.02.2020.године, објављеног 02.03.2020 године и то: 
 

1. Удружење ратних војних инвалида Града Ниша за програм“Чувари традиције“ у 
износу до 920.000,00 динара;  

2. Удружење бораца“Око соколово“ за  програм“Портал српски борац“ у износу до 
880.000,00 динара;  

3. Градска организација цивилних инвалида  рата Ниша за  програм“побољшање 
статуса цивилних инвалида  рата у Нишу“ у износу до 880.000,00 динара;  

4. Удружење бораца  Србије за  програм „Едукација  бораца ,ратних војних 
инвалида и породица  погинулих бораца о њиховим правима“ у износу до 
870.000,00 динара;  

5. Удружење бораца САБОР Ниш за  програм“Споменици Ниша-каталог“ у износу  
до 850.000,00 динара;  

6. Удружење пензионисаних припадника војске  и ветерана Србије за  
програм“Шаховски куп бораца Нишавског округа „ у износу до 600.000,00 
динара;  

 
 

 II Циљ реализације програма удружења је побољшање положаја бораца  и  војних 
инвалида на територији града Ниша  као и побољшање квалитета   услуга и положаја у 
друштву поменуте  категорије  грађана. .  
 III Време реализације програма удружења је до краја децембра 2020.године.  
 IV Укупна вредност програма је 5.000.000,00 динара.  
 V Средства за ову намену обезбеђена су Одлуком о буџету града Ниша за 2020. 
годину,(„Службени лист Града Ниша“бр.106/19),Програм 11- Секретаријат за  дечију и 
социјалну заштиту, Програмска активност 0901-0003, функција 010-болест и 
инвалидност,позиција 105/2-Финансирање удружења у области борачко инвалидске  
заштите,економска  класификација 481,у износу од 5.000.000,00 динара..  



VI  Градоначелник града Ниша ће потписати Уговоре о финансирању програма са 
удружењима у области борачко инвалидске  заштите којим ће се регулисати права и обавезе 
уговорних страна у реализацији програма. 

 VII Налаже се Градској управи града Ниша, Секретаријату за дечију и социјалну 
заштиту и Секретаријату за финансије да реализују ово решење. 

 
 

                                                                О б р а з л о ж е њ е 

 Дана 02.03.2020.године, Секретаријат за  дечију и социјалну заштиту је објавио на  
званичној интернет страници Града Ниша Конкурс за  финансирање и суфинансирање  
програма од јавног интереса које  реализују удружења  у области борачко инвалидске  
заштите у 2020.години, број 602/2020-01 од 28.02.2020.године. 

На  основу члана 12. Правилника  о ближим критеријумима, начину и поступку  доделе  
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 
члана 26. Пословника  о раду Комисије  за  спровођење конкурса за  избор програма  и 
пројеката од јавног интереса  у области борачко инвалидске  заштите, бр.61-2/2020-23 од 
13.02.2020.године, Комисија  за  спровођење конкурса за  избор програма  и пројеката  од 
јавног интереса  у области борачко инвалидске  заштите је на  седници одржаној 14.05.2020. 
године утврдила листу вредновања и рангирања  пријављених програма. 

Комисији за  спровођење Конкурса за  избор програма и пројеката од јавног интереса у 
области борачко инвалидске  заштите достављено је  укупно  седам пријава,од чега  је шест 
пријава достављено у року који је  одређен огласом о јавном конкурсу,поднете  пријаве  се  
односе  на  предметни конкурс и у питању су пријаве  са  потпуном документацијом. 

Једна  пријава је  неблаговремена, односно достављена  након рока  који је  одређен огласом 
о јавном конкурсу. 

У складу са  чланом 12. Правилника  о ближим критеријумима, начину и поступку,  доделе  
средстава из буџета Града Ниша   за  подстицање  програма и пројеката  од јавног интереса 
која  реализују удружења  и члана 26. Пословника о раду Комисије утврђена  је  листа 
вредновања  и рангирања пријављених програма по Конкурсу за  финансирање  и 
суфинансирање програма  од јавног интереса које  реалиузују удружења  у области борачко 
инвалидске  заштите у 2020. години. 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА  НИША 
 
 
Број: 585-2/2020-03                    ПРЕДСЕДНИК 
У Нишу  07.08.2020.године       Дарко Булатовић 
 
 
          

 


