
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  бр.250-2/2015-15, од 04.12.2015. 

године,  

 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 02.02.2016. доноси 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I 

 

На основу спроведеног Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и 

пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине, 

на територији града Ниша, из буџета Града Ниша за 2016. годину, раздео 3 - Управа Града, 

глава 3.10 - Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине функција 560 - 

Заштита животне средине некласификована на другом месту, на буџетској позицији 372, 

економскa класификацијa 424 – специјаизоване услуге, додељују се средства за финансирање 

следећих програма - пројеката: 

  

1. „РАДИМО ЗА ЛЕПШЕ ДОМОВЕ“ – подносилац Удружење у области заштите 

животне средине „АзБуки“ Ниш, у укупном износу од 226.000,00 динара; 

2. „ПРОМЕНИ НАВИКЕ-ПОДРЖИ ПРИРОДУ“ – подносилац Удружење грађана у 

области заштите животне средине „Плант“ Ниш, у укупном износу од 172.000,00 

динара. 

 

II 

 

Градоначелник ће у име Града закључити Уговор са удружењима у области заштите 

животне средине, којим 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 2016. годину, („Службени лист Града Ниша“ број 98/15) 

раздео 3 - Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине функција 560 - 

Заштита животне средине некласификована на другом месту, на буџетској позицији 372, 

економскa класификацијa 424 – специјаизоване услуге, опредељено је 2.000.000,00 динара, 

(пренетих из буџета Града Ниша за 2015. годину, раздео 3- Управа Града, глава 3.10 - Управа 

за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине функција 560 - Заштита животне 

средине некласификована на другом месту, на буџетској позицији 335, економскa 

класификацијa 424 – специјаизоване услуге), за финансирање програма и пројеката 

удружењима у области заштите животне средине. 

Градоначелник Града Ниша расписао је Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање 

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

средине, на територији града Ниша, бр.3417/2015-01, од 02.11.2015. године. 



На конкурс су се пријавила три удружења у области заштите животне средине, од чега су 

прихваћене две пријаве. 

Укупан износ опредељених средстава за финансирање горе наведених програма - 

пројеката је 398.000,00 динара. 

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

утврдила је Листу рангирања и вредновања пријављених програма и пројеката бр.250-2/2015-

15, од 04.12.2015. године. 

У складу са Листом вредновања и рангирања Управа за привреду, одрживи развој и 

заштиту животне средине припремила је предлог Решења којим се одобравају средства 

удружењима у области заштите животне средине, на територији града Ниша, за реализацију 

програма и пројеката. 

 

На основу наведеног Градско веће Града Ниша доноси ово Решење. 

 

Број: 134-2/2016-03 
 

У Нишу, 02.02.2016. године     

   

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 

 

Љубивоје Славковић, дипл. правник 

 

 

 

 


