
  
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ бр. 88/2008),  

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 82/2014) и Листе 
вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката, број: 1300/2015-14, датум: 14. 
октобар 2015. године,  
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 06. новембра 2015. године, 
доноси, 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

I 
 

На основу спроведеног Јавног конкурса за доделу средстава за подстицање програма 
или пројеката од јавног интереса која спроводе удружења, из буџета Града Ниша за 
2015.годину, глава: 2.1- Градоначелник, функција: 860, Програмска класификација: 0602-001, 
буџетска позиција: 19, економска класификација: 481 - дотације невладиним организацијама, 
додељују се средства за финансирање следећих програма – пројеката: 
  
 

1. „Определи се за предузетништво“ – подносилац УГ „Проактив“, укупан износ 
додељених средстава - 200.000,00 рсд. 

2. „Међугенерацијски мост“ – подносилац УГ „Локална демократска идеја“, укупан 
износ додељених средстава - 200.000,00 рсд. 

3. „У здравом телу здрав дух“ – подносилац УГ „Астерикс“, укупан износ додељених 
средстава - 190.000,00 рсд. 

4. „Стоп насиљу у нишким школама“ – подносилац УГ „Удружење самохраних 
мајки“, укупан износ додељених средстава - 130.000,00 рсд. 

5. „Промоција италијанског језика и културе“- подносилац УГ „Друштво Данте 
Алигијери“, укупан износ додељених средстава - 100.000,00 рсд. 

6.  „Формирање градског клуба лечених зависника“- подносилац УГ „Путоказ“, 
укупан износ додељених средстава - 170.000,00 рсд. 

7.   „Математика за све“ - подносилац УГ „Математички клуб „Незаборавак“, укупан 
износ додељених средстава - 140.000,00 рсд. 

8.   „Квалификације и учешће на 8. олимпијади спорта, здравља и културе 3. доба“- 
подносилац УГ „Покрет трећег доба“, укупан износ додељених средстава - 
160.000,00 рсд. 

9.    „Корак ка грађанима“- подносилац УГ „Центар за едукацију знаковног језика и 
културу глувих“, укупан износ додељених средстава - 160.000,00 рсд. 

10.    „Сервис помоћи и подршке за ХИВ позитивне особе и за превентивно деловање 
ка здравој популацији-позитивна превенција оболелих и превенција здравих 
особа-подносилац УГ „Сунце“, укупан износ додељених средстава - 100.000,00 
рсд. 

11.   „Млади и предузетништво“- подносилац УГ „Смарт група“, укупан износ 
додељених средстава - 120.000,00 рсд. 



12.   „План и програм рада нишке извиђачке организације у 2015. години“-подносилац 
УГ „Савез извиђача Града Ниша“, укупан износ додељених средстава - 190.000,00 
рсд. 

13.   „Израда темељне базе података за слепе људе и старије од 65. година“-
подносилац УГ „Међуопштинска организација слепих“, укупан износ додељених 
средстава - 150.000,00 рсд. 

14.  „Неговање и чување историјских традиција и развијање патриотског духа и 
љубави према отаџбини и Војсци Србије“-подносилац УГ „Удружење 
пензинисаних подофицира Србије“, укупан износ додељених средстава - 
130.000,00 рсд. 

15.  „Нека и наука добије шансу“- подносилац УГ „Омладински едукативни центар“, 
укупан износ додељених средстава - 120.000,00 рсд. 

16.  „Фестивал националних мањина „Дани изворне музике“- подносилац УГ 
„Балкан“, укупан износ додељених средстава - 100.000,00 рсд. 

II 
 
 Градоначелник ће у име Града Ниша закључити Уговоре са удружењима и 
организацијама којима ће бити регулисана међусобна права, обавезе и одговорности 
уговорних страна. 

III 
 
 Ово Решење објавити на званичној интернет страници Града Ниша. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Одлуком о буџету Града Ниша за 2015. годину, („Службени лист Града Ниша“ број 
102/2014,9/2015,35/2015) глава: 2.1- Градоначелник, функција: 860, Програмска 
класификација: 0602-001, буџетска позиција: 19, економска класификација: 481 - дотације 
невладиним организацијама, опредељено је 2.860.000,00 динара за доделу средстава за 
подстицање програма или пројеката од јавног интереса која спроводе удружења.  

На основу одредаба Одлуке о буџету Града Ниша за 2015. годину („Службени лист 
града Ниша“, број 102/2014, 9/2015 и 35/2015), те опредељених средстава за подстицање 
програма или пројеката од јавног интереса која спроводе удружења, Градоначелник Града 
Ниша расписао је Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или пројеката 
од јавног интереса која спроводе удружења. 

На конкурс се  пријавило 19 удружења и организација, од укупног броја пријава 
прихваћено је 16 пријава, једна пријава одбијена из разлога некомплетности док су преостале 
две пријаве одбијене из разлога неиспуњености услова прописаних  чланом 2. Јавног 
конкурса за доделу средстава за подстицање програма или пројеката од јавног интереса која 
спроводе удружења .  

Укупан износ опредељених средстава за финансирање горе наведених програма – 
пројеката је 2.360.000,00 динара. 

Комисија за спровођење конкурса за избор програма и пројеката од јавног интереса 
утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката, број: 
1300/2015-14, датум: 14. октобар 2015. године. 



У складу са листом вредновања и рангирања Служба за послове Градоначелника 
припремила је предлог Решења којим се одобравају средства удружењима и организацијама, 
за реализацију програма и пројеката.  

На основу напред наведеног Градско веће Града Ниша доноси ово Решење. 
 

Број: 1731-26/2015-03 
У Нишу, 06. новембра 2015. године     

   
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

                                  ПРЕДСЕДНИК 
 
 
 

                                      Проф.др Зоран Перишић 
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