
На  основу  члана  7.  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),

Градоначелник Града Ниша расписује, 

ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава за подстицање 

програма или пројеката од јавног интереса која спроводе удружења

I 

Расписује  се Јавни конкурс  из буџета града Ниша за 2015.  годину за доделу
средстава  за  подстицање програма или  пројеката  од јавног  интереса  која  спроводе
удружења,  предвиђених  у  Глави  2.1  –  Градоначелник,  Функција  860,  Програмска
класификација 0602-0001, Број позиције 19, Економска класификација 481, у износу од
2.360.000 динара.

II

Областима које представљају јавни интерес нарочито се сматрају:  програми и
пројекти у области: борачко-инвалидске заштите,  друштвене бриге о деци, подстицање
наталитета,  помоћи  старима,  заштита  и  промовисање  људских  и  мањинских  права,
наука, заштита потрошача, борба против корупције, као и хуманитарни програми и други
програми  или  пројекти  у  којима  удружење  искључиво  и  непосредно  следи  јавне
потребе.

III 

Право  на  доделу  средстава  или  недостајућег  дела  средстава  за  подстицање
програма  и  пројеката  од  јавног  интереса  имају  удружења  која  имају  седиште  на
територији Града Ниша, обављају делатност на територији Града Ниша и која се не
финансирају по другим основама из буџета Града.

IV

Уз пријаву, удружења - учесници конкурса, у зависности од тога да ли ће се пројкета
или програм финансирати или суфинансирати средствима буџета Града Ниша, обавезно
подносе:

- Статут Удружења;
- Одлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину;
- Одлуку надлежног органа удружења о усвајању пројекта којим се конкурише;



- Доказ о суфинансирању од партнерске и донаторске организације, или из других
извора, ако се програм или пројекат тако реализују у случајевима  када се конкурише за
недостајућа средства;

- Опис програма или пројекта са финансијским планом; 
- Изјаву да не користи средства од других извора финансирања у случајевима када

конкурише за финансирање целог програма или пројекта.

Уз  пројекат  или  програм,  учесници  конкурса  достављају  и:  кратак  преглед
реализованих  пројеката,  одлуку  управног  одбора  за  учешће  на  конкурсу  за
суфинансирање програма, завршни рачун удружења за претходну годину, изјава о броју
учесника у пројекту и броју директних корисника пројекта и рачун удружења.

Рок за реализацију пројеката и програма је до краја текуће 2015. године. 
Удружења могу поднети само један пројекат из једне области, а могу конкурисати у

више области.
V

Пројекат или програм којим корисници  конкуришу за средства садржи:

- Назив пројекта (садржина програмских активности за текућу годину),
- Циљеве пројекта (програма),
- Опис  пројектних,  односно  програмских   активности  са  навођењем временског

оквира потребног за реализацију истих,
- Очекиване резултате пројекта (програма),
- Начин праћења пројекта  (програма) 
- Буџет пројекта (програма),  са  спецификацијом свих трошкова и  назнаком који

трошкови се обезбеђују из других извора.

VI

Избор  програма и  пројектата од јавног  интереса  који  ће  се  финансирати  или
суфинансирати средствима буџета Града Ниша врши се, пре свега, применом следећих
критеријума:

1) област у којој се реализује програм или пројекат, дужина трајања, број лица
која се укључују у програм или пројекат, могућност развијања програма или пројекта и
њихова одрживост;

2)  циљеви  који  се  постижу,  пре  свега, обим  задовољавања  јавног  интереса,
степен унапређења стања у области у којој се програм или пројекат спроводе;

3) суфинансирање програма или пројекта из других извора: сопствених прихода,
фондова  Европске  уније,  поклона,  донација,  легата,  кредита  и  друго,  у  случају
недостајућег дела средстава за финансирање програма;

4) законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма
или пројеката уколико их је било. 



5)  да је  подносилац конкурсне  документације  са  успехом реализовао одобрене
програме  из  претходних  година  односно  да  је  поднео  детаљан  извештај  о  њиховој
реализацији, са доказима о наменском трошењу добијених средстава;

7) да је пројекат (програм) усмерен према већем броју корисника;
8) да пројектом односно програмом предвиђене активности нису већ реализоване;
9) да пројекат (програм) може да се претежно реализује у текућој години.

VII

Пријаве  на  Јавни  конкурс  за  доделу  средстава  за  подстицање  програма  или
пројеката од јавног интереса која спроводе удружења, заинтересована удружења могу
предати  Служби  за послове Градоначелника,  са напоменом „По Јавном конкурсу за
доделу  средстава  за  подстицање  програма  или  пројеката  од  јавног  интереса  која
спроводе  удружења  –  за  Комисију“,  преко  писарнице  Управе  за  грађанска  стања  и
опште послове, на адресу Николе Пашића бр. 24 у Нишу, или путем поште. 

Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или пројеката од
јавног  интереса која  спроводе удружења објављује  се на званичној  интернет страни
Града Ниша. 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса на званичној
интернет страни Града Ниша.

Непотпуне,  неблаговремене  пријаве  као  и  пријаве  које  нису  поднете  на
прописаном обрасцу неће се разматрати.

VIII

Комисија  за  спровођење  конкурса  за  избор  програма  и  пројеката  од  јавног
интереса дужна је да у року од 30 дана од дана  истека рока за подношење пријава
утврди Листу вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката. 

На Листу вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката  учесници
конкурса имају право приговора у року од три дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору на Листу вредновања и рангирања пријављених програма и
пројеката, Комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

IX

Одлуку о избору програма и пројеката којима се из буџета Града Ниша додељују
средства  за  подстицање  програма  и  пројекта  или  недостајућег  дела  средстава  за
финансирање програма  и пројеката,  Градско веће Града Ниша  доноси у року од 30
дана од дана утврђивања Листе вредновања и рангирања пријављених програма и
пројеката.

Град Ниш задржава дискреционо право да не додели сва расположива средства.
Одлука  о избору програма и пројеката којима се из буџета Града Ниша додељују

средства  за  подстицање  програма  и  пројекта  или  недостајућег  дела  средстава  за
финансирање програма и пројеката објављује се на званичној интернет страници Града
Ниша. 



У року од 15 дана од  доношења одлуке о избору програма или пројекта од стране
Градског  већа,  закључује  се  уговор  о  међусобним  правима,  обавезама  и
одговорностима између Града Ниша и удружења коме су одобрена средства.

Уговор у име Града закључује Градоначелник.

Додатне информациjе се могу добити на контакт телефон: 018/ 504-404.
Контакт особа: Никодијевић Ненад, Служба за послове Градоначелника,  018/ 504-

404.

У Нишу, дана: 28. августа 2015. године.
Број: 2850/2015-01, датум: 28. август 2015. године.

                            ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                               Проф. др Зоран Перишић


