
 

На основу члана 11. Правилникa 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 и 7/2017) и члана 27. Пословника о раду Комисије за спровођење конкурса за 

избор програма и пројеката од јавног интереса, број 17-1/2015-15, од 23.02.2015. године, 

Комисија за спровођење конкурса за избор програма и пројеката од јавног 

интереса,на седници одржаној дана 07.09.2017 године, утврђује 

 

 

ЛИСТУ  

ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 

 

 

 

I Комисија за спровођење конкурса за избор програма и пројеката од јавног интереса 

утврђује листу рангирања и вредновања пријављених програма и пројеката по конкурсу за 

финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују 

удружења у области заштите животне средине на територији Града Ниша, за десет потпуне 

и прихватљиве пријаве и то: 

 

1. Удружење „Еколенд“, са укупним бројем бодова 85 и одобреним износом средстава 

од 149.400,00 динара за реализацију Пројекта „Дечији еко фестивал“; 

2. Удружење „Штек Хаус“, са укупним бројем бодова 82 и одобреним износом 

средстава од 142.800,00 динара за реализацију Пројекта „Наша планета, наша 

одговорност“; 

3. Удружење за заштиту, одгој и прoучавање животиња „ЗОО Планет“ Пантелеј, са 

укупним бројем бодова 79 и одобреним износом средстава од 137.000,00 динара за 

реализацију Пројекта „Знањем чувамо природу“; 

4. Удружење грађана „Плант“ Ниш, са укупним бројем бодова 75 и одобреним 

износом средстава од 106.000,00 динара за реализацију Пројекта „Промени навике-

штеди енергију“; 

5. Удружење грађана „Мозаик“, са укупним бројем бодова 68 и одобреним износом 

средстава од 99.100,00 динара за реализацију Пројекта „Еко документарац“; 

6. „Удружење зелене градње“, са укупним бројем бодова 67 и одобреним износом 

средстава од 87.456,00 динара за реализацију Пројекта „Еко караван-подизање 

еколошке свести ученика основних школа“; 

7. „Удружење грађана Механизам младих Ниша“, са укупним бројем бодова 66 и 

одобреним износом средстава од 85.772,00 динара за реализацију Пројекта „Реци не 

кесама пластичним, остави природу деци фантастичну“; 

8. Удружење грађана „Центар за унапређење друштвене свести –Супер грађанин“, са 

укупним бројем бодова 64 и одобреним износом средстава од 80.472,00 динара за 

реализацију Пројекта „Еколошко-пропагандни програм“; 

9. Удружење грађана Центар за развој грађанског друштва и оснаживање младих 

„Либералис“, са укупним бројем бодова 55 и одобреним износом средстава од 

57.000,00 динара за реализацију Пројекта „Еко радионица-живот с природом“; 



10. Удружење грађана Центар за развој „Марниго“, са укупним бројем бодова 53 и 

одобреним износом средстава од 55.000,00 динара за реализацију Пројекта „Зелени 

информатор“; 

 

II Бодовна листа на основу ближих мерила са допунским критеријумима и Табеларни 

приказ поднетих пријава са утврђеним чињеничним стањем су саставни део овог 

Закључка. 

 

III Листу вредновања и рангирања програма и пројеката објавити на званичној 

интернет страници Града Ниша. 

Листу вредновања и рангирања програма и пројеката доставити Градоначелнику Града 

Ниша и координатору Комисије за спровођење конкурса за избор програма и пројеката од 

јавног интереса. 

 

IV Учесници Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од 

јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине на 

територији Града Ниша, имају право приговора у року од 3 дана од дана њеног 

објављивања на званичној интернет страници Града Ниша. 

 

V Одлуку о приговору Комисија за спровођење конкурса за избор програма и 

пројеката од јавног интереса доноси у року од 15 дана од дана пријема приговора. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Градоначелник Града Ниша је расписао Конкурс за финансирање и суфинансирање 

програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите 

животне средине на територији Града Ниша. 

На конкурсу су се пријавила 15. удружења, од тога 10. удружења су са потпуном 

документацијом, док преосталих 5. удружења не испуњавају услове конкурса. 

  

 

Прихватљиви предложени пројекати од јавног интереса су:  

 

Пројекат „Дечији еко фестивал“ који реализује Удружење „Еколенд“. Циљ 

пројекта је стварање позитивног става о еколошкој естетици и еколошком моралу код деце 

најмлађег узраста, формирање еколошке културе и подизање еколошке свести. Пројекат 

кроз едукацију и партиципаторни приступ директно доприноси унапређењу еколошке 

свести код деце као и популаризацију еколошких иницијатива. Пројектом је планирана 

еколошка едукација деце из установе „Дечији центар“, кроз одржавање еколошко-

такмичарских активности. Организовање такмичења у знању (еко- квиз), такмичења у 

цртању на тему екологије (еко-арт) и такмичења за најлепшу еко маску (еко-маскембал), и 

медијска промоција резултата пројекта. Одрживост пројекта се огледа у томе што ће 

установа „Дечији центар“ у наредним годинама организовати сличне акције, користећи 

методологију пројекта „Дечији еко фестивал“ 

 



Пројекат „Наша планета, наша одговорност“, који реализује Удружење „Штек 

Хаус“. Циљ пројекта је подизање нивоа еколошке свести грађана, популаризација и јачање 

свести о значају заштите животне средине, подизање опште информисаности и 

мотивисање грађана да се активно укључе у борбу за заштиту животне средине. 

Активности на пројекту, подразумевају организацију креативних радионица за децу и 

младе како би развијали љубав према природи, критичко мишљење и памћење, способност 

посматрања и мишљења, развијање и неговање радозналости, изражавање доживљаја и 

емотивних реакција. Поред едукативних радионица за децу и младе, пројектом су 

предвиђене јавне акције као што су осликавања лица деци и младима, осликавање мурала, 

акције остављања порука на јавном паноу и организација фокус групе. Циљна група су 

грађани Града Ниша. Одрживост пројекта се огледа у томе што ће представљати пример 

добре креативне праксе у области заштите животне средине – мурал поклоњен основној 

школи, спремној да подржи сличне активности у наредним годинама, и видео материјал 

постављен на YouTube каналу, служиће као едукативни материјал широј јавности.  

 

Пројекат „Знањем чувамо природу“, који реализује Удружење за заштиту, одгој и 

проучавање животиња „ЗОО Планет“ Пантелеј. Циљ пројекта је информисање деце и 

грађана, подизање свести о правилном опхођењу према природи, о спречавању 

уништавања корисних животиња. Специфични циљ је заштита змија и сова у градовима, 

указивање на њихов значај и корист ових животиња за еко систем заједнице. Пројектом су 

предвиђене едукативне трибине и радионице за децу школског узраста, едукативним 

спотом ће бити информисано грађанство о значају и очувању змија и сова које настањују 

урбане делове Града Ниша. Директно ће бити укључено 5 школа са територије Града 

Ниша, а индиректно остале школе поделом едукативног спота, индиректно ће бити 

укључено грађанство путем медија и друштвених мрежа захваљујући емитовању 

едукативног спота и организованим гостовањима. Одрживост пројекта се огледа у томе 

што ће се едукативни спот делити путем друштвених мрежа и емитовати у медијима а нове 

генерације у основним школама ће се информисати о значају змија и сова у локалној 

заједници. 

 

Пројекат „Промени навике-штеди енергију“, који реализује Удружење грађана 

„Плант“. Циљ пројекта је подизање свести и подстицање ученика основних школа на 

очување природних ресурса и њихово одрживо коришћење, кроз уштеду воде и струје и 

коришћење обновљивих извора енергије. Овај пројекат ће омогућити ученицима основних 

школа да се упознају са њиховим основним правима–правом на здраву животну средину, 

али и обавезама које се односе на очување природних ресурса, њихово коришћење на 

одрживи начин и обновљивим изворима енергије. Пројектом ће се реализовати следеће 

активности: анкетирање ученика ради утврђивања степена њиховог знања, везано за тему 

пројекта, подизање свести ученика кроз организовање сета едукација у изабране две 

основне школе на територији општине Пантелеј, практична демонстрација употребе 

фотонапонског панела за производњу струје, мерење утрошка струје и воде пре почетка 

пројекта и након реализованих едукација и анализа постигнутих ефеката, промотивна 

кампања и кампања преко друштвених мрежа за ширу јавност. Одрживост пројекта се 

огледа преко директне циљне групе која ће имати утицаја на ширу околину – породице 

ученика, комшилук и сл., а преко наставног особља на нове генерације ученика. Кампања 

преко друштвених мрежа допринеће информисању шире популације како у региону, тако и 



ван региона Града Ниша. Пројекат може да се примени у свим осталим школама Ниша, 

региона и целе Земље, као пример добре праксе.  

 

Појекат „Еко документарац“, који реализује Удружење грађана „Мозаик“. Циљ 

пројекта је промоција и популаризација природних богатстава Града Ниша-Сићевачке и 

Јелашничке клисуре, буђење и подизање еколошке свести код локалног становништва, 

привлачење туриста домаћих и иностраних. Пројектом је планирано снимање 

документарног филма о природним богатствима Сићевачке и Јелашничке клисуре. 

Документарни филм садржи: природна богаства - подручја и степен угрожености, 

едукативне поруке, знамените локације - као могућност развоја туристичке понуде, 

историјски аспект и подршку академске заједнице кроз историју. Специфични циљ 

пројекта је анимирање доносиоца одлука за одржив начин развоја предела. Циљна група су 

локално становништво и шира јавност. Одрживост пројекта се огледа у томе што ће 

документарни филм о природним богаствима Сићевачке и Јелашничке клисуре бити 

постављен на сајту Удружења и на YouTube каналу. На тај начин омогућиће се 

континуирана информисаност о обележјима предела. 

 

Пројекат „Еко караван-подизање еколошке свести ученика основних школа“, који 

реализује „Удружење зелене градње“. Општи циљ пројекта је подизање свести ученика 

основних школа о значају очувања и заштите животне средине. Активности пројекта су 

подељене у два програма. Први програм је намењен ученицима нижих разреда основних 

школа, организовањем креативне радионице, представљањем еколошких заповести, 

креирањем еколошких порука. Други програм је намењен ученицима виших разреда са 

циљем да се упознају са зеленим занимањима и појмом зелене градње и изградње мини 

врта. Одрживост пројекта се огледа у еколошком оснаживању деце, развијању 

интересовања за зелена занимања и зелену градњу, имплементацији пројекта у 

заинтересованим школама на територији Града Ниша. 

 

Пројекат . „Реци не кесама пластичним, остави природу деци 

фантастичну“, који реализује „Удружење грађана Механизам младих Ниша”. Циљ 

пројекта је смањење употребе пластичних кеса и већа употреба торби од рециклираних 

материјала. Активности на пројекту обухватају креирање кратког видео спота (ефекат 

загађења настао непрописним одлагањем пластичних кеса), јавне едукативне акције у 

потрошачким центрима, организација изложбе фотографија, организација округлог стола 

„Смањење употребе пластичних кеса-могућности, перспективе или илузија“, 

континуирана медијска презентација. Циљна гупа пројекта је шира јавност Града Ниша. 

Одрживост пројекта се огледа првенствено у оснаживању грађана и примени позитивних 

еколошких пракси кроз повећану употребу торби од рециклираних материјала, подизање 

критичке свести трговинских ланаца у промени праксе и развијање понуде рециклираних-

еколошки кеса и сл. 

 

Пројекат „Еколошко-пропагандни програм“, који реализује Удружење грађана 

„Центар за унапређење друштвене свести – Супер грађанин“. Циљ пројекта је да се на 

методолошко иновативан начин пошаљу поруке о значају заштите животне средине. 

Пројектом је предвиђено снимање серијала од четри рекламна видео спота, који укључује 

серијал аудио реклама под истим називом, које су емитоване на експерименталном 

омладинском радију „Супер радио“ за које је удружење добило награду „Бронзани 



В(РАБ)ац“ од Удружења радио станица Србије (РАБ Србије). Одрживост пројекта се 

огледа кроз континуирану едукацију а након завршетка пројекта кроз објављивање на 

електронским, радио и штампаним медијима. 

 

Пројекат „Еко радионица-живот с природом“, који реализује Удружење грађана 

Центар за развој грађанског друштва и оснаживање младих „Либералис”. Пројекат има за 

циљ подстицање омладине и локалног становништва, да активно учествују у очувању 

животне средине. Активности пројекта подразумевају одржавање интерактивних 

радионица са темама: основни појмови и принципи, очувања животне средине; рециклажа; 

упознавање са флором и фауном Града Ниша; угрожене врсте птица и лептира; израда 

сувенира од рециклираних материјала; израда еко кућица за птице и медијска промоција. 

Одрживост пројекта се огледа у даљем партнерском развијању и имплементацији 

пројектних циљева са организацијама цивилног друштва. 

 

Пројекат „Зелени информатор“ који реализује Удружење грађана Центар за развој 

„Марниго“. Пројекат има за циљ информисање шире јавности на тему „Екологија и 

право“. Пројектом су предвиђене информативне активности и одржавање радионице за 

студенте Универзитета у Нишу о кривично-правној заштити животне средине у Републици 

Србији, пoлитици изрицања кривичних санкција за кривична дела против животне средине 

у Србији; представљање статистичких података и анализе појединих примера из судске 

праксе; одговорности државе за еколошке штете, како на националном, тако и на 

међународном нивоу; накнаде штете жртвама еколошких удеса и грађанско правна 

заштита животне средине. Одрживост пројекта се огледа у формирању форума, који ће 

представљати едукативну платформу за размену искуства и усвајање нових знања везаних 

за ову тему заинтересованих страна.  

 

Предложени пројекти од јавног интереса који нису прихватљиви су: 

 

Пројекат „Еко-школа за глува и наглува лица – образовање за опстанак“, који је 

поднело Удружење “Центар за едукацију и културу глувих“. Пријава није поднета од 

стране удружења/организације која је регистрована у АПР-у, као удружење/организација 

која се бави заштитом животне средине.  

На основу наведеног, ово удружење не остварује право да добије средства по 

Конкурсу, број:2086/2017-01 од 27.06.2017. године.; 

 

Пројекат „Млади чувари природе“, који је поднело „Удружење Рома Чегар“. 

Пријава није поднета од стране удружења/организације која је регистрована у АПР-у, као 

удружење/организација која се бави заштитом животне средине. 

На основу наведеног, ово удружење не остварује право да добије средства по 

Конкурсу, број:2086/2017-01 од 27.06.2017. године; 

 

Пројекат „Природа те зове“, који је поднело Удружење „Азбуки“. Удружењу 

„Азбуки“ одобрена су финансијска средства, Решењем Градоначелника Града Ниша, број 

2619/2017-01, од 15.08.2017. године, опредељена су средства за финансирање и 

суфинансирање  пројеката за младе у 2017-ој години, за пројекте који се финансирају са 

буџетске позиције 260, програмска активност 1301-0005-Спровођење омладинске 

политике, тако да се Удружење финансира по другим основама из буџета Града 



(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", бр. 82/2014 и 

7/2017).  

На основу наведеног, ово удружење не остварује право да добије средства по 

конкурсу, број: 2086/2017-01 од 27.06.2017. године; 

 

Пројекат „Кућно компостирање“, који је поднело Удружење младих “Омладински 

кутак“. Удружењу „Омладински кутак“ одобрена су финансијска средства, Решењем 

Градоначелника Града Ниша, број 2619/2017-01, од 15.08.2017. године, опредељена су 

средства за финансирање и суфинансирање  пројеката за младе у 2017-ој години, за 

пројекте који се финансирају са буџетске позиције 260, програмска активност 1301-0005-

Спровођење омладинске политике, тако да се Удружење финансира по другим основама из 

буџета Града (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", бр. 

82/2014 и 7/2017).  

На основу наведеног, ово удружење не остварује право да добије средства по 

конкурсу, број: 2086/2017-01 од 27.06.2017. године; 

  

Пројекат „Инфо Туризам“-3 етапа, који је поднело Удружење младих “Зелени 

кључ“. Удружењу „Зелени кључ“ одобрена су финансијска средства, Решењем 

Градоначелника Града Ниша, број 2619/2017-01, од 15.08.2017. године, опредељена су 

средства за финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2017-ој години, за 

пројекте који се финансирају са буџетске позиције 258, програмска активност 1301-0005-

Спровођење омладинске политике, тако да се Удружење финансира по другим основама из 

буџета Града (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", бр. 

82/2014 и 7/2017).  

На основу наведеног, ово удружење не остварује право да добије средства по 

конкурсу, број:2086/2017-01 од 27.06.2017. године. 

 

На основу члана 11. Правилникa 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 и 7/2017) и члана 27. Пословника о раду Комисије за спровођење конкурса за 

избор програма и пројеката од јавног интереса, број 17-1/2015-15, од 23.02.2015. године, 

Комисија је утврдила листу вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката. 

 

Број: 154-2/2017-23  Председник Комисије 

   

Датум, 07.09.2017. године  Мирослава Јовановић 
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