
 
 

 На основу члана 38 став 5  Закона о удружењима (''Службени гласник РС'', број 51/2009 и 
99/2011- др. закон), члана 1 , 3 , 4 Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег 
дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења 
(„Сл.Гласник РС“, бр. 8 /2012, 94/2013 и 93/2015 )члана   56 Статута Града Ниша (''Службени лист 
Града Ниша'', број 88/2008 и 143/2016) , члана 72 Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(''Службени лист Града Ниша'', број 1/2013, 95/16, 98/16, 124/16 и 144/16)  
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној  27.01.2017. године, доноси 
 

 
Правилник о изменама и допунама 

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 

 
Члан 1. 
  

У Правилнику 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(„Сл.лист града Ниша“ бр.82/14) , у члану 8 . став 5.  речи „управа надлежна за 
област за коју се конкурс расписује“ замењују се речима „Градска управа Града Ниша-Секретаријат 
надлежан за област за коју се конкурс расписује“. 
 

Члан 2. 
 
У члану 11. став 1. тачка 2. , речи „пре свега“ бришу се. 
 
У члану 11. став  1.тачка 4.,после речи „пројеката“ бришу се речи „ уколико их је било“ ставља се 
зарез  и додају речи „ да ли су  раније коришћена средства буџета града Ниша и ако јесу да ли су 
испуњене уговорне обавезе о начину коришћења ,располагања и правдања средстава“. 
 
У члану 11. став 2. после речи „ Комисија „ додају се речи „ на предлог Градске управе Града Ниша-
Секретаријата надлежног за област за коју се конкурс расписује“. 
 

Члан 3. 
 
У члану 13. став 2. речи „управа надлежна за област за коју је расписан конкурс“ замењују се 
речима „ Градска управа Града Ниша-Секретаријат надлежан за област за коју се конкурс 
расписује“, а речи „Градског јавног правобранилаштва“ замењују се речима „Правобранилаштво 
града“. 
 

Члан 4. 
 
У члану 14. речи „управе надлежне за област за коју је расписан конкурс,управе надлежне за 
послове финансија“, замењују се речима „ Градске управе Града Ниша-Секретаријата надлежног за 
област за коју се конкурс расписује, Секретаријата надлежног за послове финансија“. 
 

Члан 5. 
 
У члану 15. став 1. речи „ управи надлежној за област за коју је расписан конкурс“ замењују се 
речима „ Градској управи Града Ниша-Секретаријату надлежном за област за коју се конкурс 
расписује“ . 
 
У члану 15 .после става 1. додаје се нови став 2. који гласи :“Пренета средства удружење-корисник 
средстава може користити искључиво за реализацију програма или пројекта за који су средства 
додељена и средства се не могу трошити за финансирање других редовних активности и трошкова 



удружења који нису обухваћени програмом или пројектом , свако друго трошење средстава мимо 
активности обухваћених програмом или пројектом сматраће се ненаменским трошењем средстава“. 
 

Члан 6. 
 
У члану 16.став 1. речи“управе надлежне за област за коју је расписан конкурс“ замењују се речима 
„Градске управе Града Ниша-Секретаријата надлежног за област за коју се конкурс расписује“. 
У члану 16.став 2. речи „управа надлежна за област за коју је расписан конкурс“ замењују се 
речима „Градска управа Града Ниша-Секретаријат надлежан за област за коју се конкурс 
расписује“. 
У члану 16.став 3.после речи „доставља“ додаје се реч „квартално“ , а речи „ по правилу након 
шест месеци“ бришу се.  
 

Члан 7. 
 
Овај правилник ступа на снагу осмог  дана од дана објављивања у „ Службеном листу Града 
Ниша“. 
 
                                                                                                     

 

Број: 105-4/2017-03 
У Нишу,  27.01.2017. године 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

. 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Проф. др Милош Банђур 
 



                                                                         O б р а з л о ж е њ е  

 

Правни основ за доношење Правилника о изменама и допунама  Правилника о ближим 
критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета 
града Ниша за подстицање програма од јавног интереса која реализују удружења, садржан је у 
одредбама Закона о удружењима (''Службени гласник РС'', број 51/2009 и 99/2011- др. закон), 
Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 
програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл.Гласник РС“, бр. 8 /2012, 94/2013 и 
93/2015 ) Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008 и 143/2016)  Пословника 
о раду Градског већа Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 1/2013, 95/16, 98/16, 124/16 и 
144/16)  

Важећи Правилник 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) у својим 
одредбама садржао је извесне мањкавости,нарочито у одредбама којима је дефинисан начин 
правдања трошених додељених средстава удружењима које нису у потпуности биле усклађене са 
Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 
програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл.Гласник РС“, бр. 8 /2012, 94/2013 и 
93/2015)., те је сходно томе било потребно унети измене и допуне у важећи правилник како би га 
ускладили са правним актима веће правне снаге из ове области. 

 

 

      Овлашћено лице –по овлашћењу в.д.  

      начелника Градске управе града Ниша 

 

                                                                   Мирјана Поповић 
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