Република Србија
ГРАД НИШ
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број: 1393/2016-01Број:
/2016-01
Датум: 12.05.2016.
Датум: . .2016.године
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 884-2/2016-19 од 21.04.2016.године, Градоначелник
Града Ниша доноси
РЕШЕЊЕ
I
OДОБРАВА СЕ, у складу са Предлогом Комисије за избор пројеката за младе, број
884-2/2016-19 од 21.04.2016.године, финансирање, односно суфинансирање следећих пројеката
за младе у 2016-ој години:
А

ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ СА БУЏЕТСКЕ ПОЗИЦИЈЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИК – КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
р.б
Назив носиоца пројекта
Назив пројекта
бод.
1
79
Удружење младих ''ОМЛАДИНСКИ „Не одлажи –компостирај“
КУТАК'', Ниш
2
78,8
Омладински Едукативни Центар,
''Ученичке компаније - лидери
Ниш
успешног предузетништва''
3
78,6
Удружење грађана ''Смарт група''
„Твоја прва зарада“
4
78,5
Дели - Простор за креативно
Креативност за све !
деловање Ниш
5
76,8
Омладина ЈАЗАС-а Ниш
''Штитим себе, мислим на друге''
6
76,2
Савез студената Универзитета у
''ИнтерАкција - Развијање
Нишу
социјалних вештина''
7
72,8
Удружење „Анима“, Ниш
''Креативна школа филма и
фотографије''
8
70,4
Удружење грађана
„ Заједно за културу по мери
''МЛАДИ АМБАСАДОРИ''
младих“
9
67,8
Клуб за оснаживање младих 018,
''Игре на води 2016- „Млади без
Ниш
граница„
10 Удружење '' ПРАВИ КОРАК ''
54,4
''Парк у Медошевцу-Еколошка
оаза“
11 Удружење грађана „Научи ме“
53,8
„Научи ме да.........“
Ниш
Б
1
2

3
4
5
6
7

ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ СА БУЏЕТСКЕ ПОЗИЦИЈЕ
УПРАВЕ ЗА ОМЛАДИНЕ И СПОРТ
68,6
НГ „Волонтери Дечије клинике“Ниш
„Волонтери Дечије клинике“
„Едукативно-информативна кампања
Удружење КАПИТАЛ МАГАЗИН за ученике средњих школа- ''Мој
67,2
студентски веб сервис и часопис
град и будућност, мој Ниш''
Ниш
64,8
АIESEC -Локални комитет Ниш „Покрени своју будућност 2016“
Центар за развој грађанског
Зелени ученички парламент -ЗУП
61,2
друштва ПРОТЕКТА Ниш
Удружење грађана „Плант“, Ниш
„Оснаживање младих за
59,4
солидарну економију“
Центар за развој цивилних ресурса,
Ниш
Центар за унапређење друштвене
свести - Супер грађанин

„Пренеси знање, да мржње буде
мање“
„Мултимедијални изазов“

Износ
196.000,00
198.000,00
196.079,04
203.940,00
169.435,00
157.301,60
133.000,00
197.966,00
251.835,00
198.280,00
92.700,00

118.447,94
150.586,00
158.877,50
172.319,00
116.700,00

59,2

112.167,00

54

169.950,00

II
НЕ ОДОБРАВА СЕ у складу са Предлогом Комисије за избор пројеката за младе, број 8842/2016-19 од 21.04.2016.године, финансирање, односно суфинансирање следећих пројеката за
младе у 2016-ој години:
Р.б
Назив носиоца пројекта
Назив пројекта
бод
Тр. износ
1

Удружење „Штек Хаус“, Ниш

„уШтекај се и оплемени“

2

Удружење грађана „Едука
пројекат“ Ниш
Удружење самохраних мајки
Ниш,
Удружење „Центар за
унапређење квалитета живота
„Преображење“
Удружење грађана „Зелени
кључ“ Ниш
Удружење „Друштво
економиста Ниш

„ШМЕК за 21.век“

3
4

5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

Удружење „ЦЕРУМ“-Центар за
едукацију, развој и
усавршавање младих“
Удружење ''Драгана Родић''
Удруж.грађана радио и тв
емитера ''РТВ БУМ 018'', Ниш
Удружење „Актилум“ , Ниш
Удружење ''Еколенд“ Ниш
Неформална група
'''Екологизација''
Удружење ''АзБуки'' Ниш
Удружење студената
стоматологије Ниш
Неф. група ''Ни фото''
Национално удружење
родитеља и деце оболеле од
рака – НУРДОР
Кошаркашки савез града Ниша

51,6

248.550,00

48,4

300.000,00

47,4

301.790,00

47,4

348.000,00

45,4

306.940,00

43,6

149.944,31

42

337.016,00

39,2

316.725,00

34,8

317.240,00

33,8

341.445,00

33,2

347.934,00

21,2

275.370,00

''Умемо да се разумемо''
„Без алата нема заната ''

10,6

349.994,00

9,2

147.290,00

'' Око'' Ниша
''Едукација волонтера за помоћ и
подршку деце оболеле од рака и
њиховим породицама
''ОПАжене за оснаЖЕНЕ 2 ''

/

142.243,00

/

332.451,04

/

342.990,00

„Учионица слободног времена за
младе из осетљивих група“
„Мере, начини и одговорности у
спречавању и сузбијању вршњачког
насиља“
Млади у дијалогу за заштиту
животне средине и одрживи развој
„Нишко саветовање младих
економиста- Предузетништво, раст
конкурентности и реиндустријализац.
привреде југоисточне Србије“
„ЗИД“-Заједно изнад
дискриминације“
„Фотографијом оствари своја права“
''Омладински матине''
Омладински тим за ванредне
ситуације „ОТВ “
„Eko study 2016“
''Екологизација 2016''

III
Средства за реализацију пројеката које је предложила Комисија за избор пројеката за младе, у
укупном износу од 2.993.584,08 динара, планирана су Одлуком о буџету Града Ниша за 2016.
годину, и то на позицији 210 Управе за омладину и спорт у износу од 999.047,44 и на позицији 24
Градоначелника Града Ниша, у износу од 1.994.536,64 динара.
IV
Стручне и административно-техничке послове припреме предлога уговора обављаће Управа
за омладину и спорт, док ће послове контроле и праћење реализације одобрених пројеката
обављати у сарадњи са Канцеларијом за младе. Управа за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке обављаће послове финансијске реализације закључених уговора.

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 учеснике конкурса
обавестити 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 и Решењем број 1311/2016-01 од 18.04.2016.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 2016-ој години, и утврдила листу од 17 пројекта за које се
не одобрава финансирање из буџета Града Ниша.
На Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2016. години
број 588/2016-01 од 02.03.2016. године поднетo je 35 пријавa пројеката, од којих 3 пројекта нису
испунила административно-техничке услове, и од 32 оцењивана и бодована пројекта, Комисија је
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 2016-ој години.
Комисија је после извршене оцене пројеката предложила да се не одобри финансирање 17
пројекта, и то: 14 бодованих пројеката и 3 која нису испуњавала услове за оцењивање.
Одлуком о буџету Града Ниша за 2016.годину („Службени лист Града Ниша“, број 98/2015),
средства за ове намене планирана су на позицији 210. Управе за омладину и спорт и на позицији
24 Градоначелника Града Ниша, 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

