
На основу 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“, број 82/2014) 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 14.10.2015 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 Јавном конкурсу за доделу средстава за подстицање програма или 
пројеката од јавног интереса која спроводе удружења, за 16  потпуних пријава и то: 

1. Проактив, са укупним бројем бодова 38 и одобреним износом средстава-
200.000,00 рсд. 

2. Удружење „Удружење Локална демократска идеја“, са укупним бројем бодова 
38 и одобреним износом средстава-200.000,00 рсд. 

3. Удружење ТК „Астерикс“, са укупним бројем бодова 37 и одобреним износом 
средстава-190.000,00 рсд. 

4. Удружење самохраних мајки, са укупним бројем бодова 31 и одобреним 
износом средстава-130.000,00 рсд. 

5. Центар за едукацију знаковног језика и културу глувих, са укупним бројем 
бодова 33 и одобреним износом средстава-160.000,00 рсд. 

6. Друштво Данте Алигијери, са укупним бројем бодова 28 и одобреним износом 
средстава-100.000,00 рсд. 

7. Удружење Путоказ, са укупним бројем бодова 33 и одобреним износом 
средстава-170.000,00 рсд. 

8. Удружење Математички клуб „Незаборавак“, са укупним бројем бодова 31 и 
одобреним износом средстава-140.000,00 рсд. 

9.  Покрет Трећег доба Ниш, са укупним бројем бодова 33 и одобреним износом 
средстава-160.000,00 рсд. 

10. Удружење грађана Сунце Ниш, са укупним бројем бодова 28 и одобреним 
износом средстава-100.000,00 рсд. 

11. Удружење грађана „Смарт група“, са укупним бројем бодова 30 и одобреним 
износом средстава-120.000,00 рсд. 

12. Савез извиђача Града Ниша, са укупним бројем бодова 36 и одобреним 
износом средстава-190.000,00 рсд. 

13. Међуопштинска организација Савеза слепих Србије Ниш, са укупним бројем 
бодова 32 и одобреним износом средстава-150.000,00 рсд. 



14. Удружење пензионисаних подофицира Србије, са укупним бројем бодова 32 и 
одобреним износом средстава-130.000,00 рсд. 

15. Омладински едукативни центар, са укупним бројем бодова 30 и одобреним 
износом средстава-120.000,00 рсд. 

16. Удружење „Балкан“ Ниш, са укупним бројем бодова 28 и одобреним износом 
средстава-100.000,00 рсд. 

 
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. 

Листа 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 Јавног конкурса за доделу средстава за подстицање програма 
или пројеката од јавног интереса која спроводе удружења 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 Јавни конкурс за доделу средстава 
за подстицање програма или пројеката од јавног интереса која спроводе удружења 

На конкурсу се пријавило 19 удружења, од тога су 16 приспелих  пријава - 
пријаве са комплетном документацијом. 
           У складу са чланом 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“, број 82/2014) 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: 188-2/2015-15 
Датум: 14.10.2015 године      

Председник Комисије 

Милан Златановић 
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Табеларни приказ пријава са некомплетном документацијом 
 
 

редни 
број Апликант 

Тражена 
средства из 

буџета 
Напомена 

 

1.  Клуб за бодибилдинг и 
фитнес „Олимп“ 447.000,00 рсд 

Не испуњава услове из члана 2 Јавног конкурса за доделу средстава 
за подстицање програма или пројеката од јавног интереса која 
спроводе удружења 

2.  Женски Фудбалски клуб 
„Раднички 2012“ Ниш 432.300,00 рсд 

Некомплетна документација, не испуњава услове из члана 2 Јавног 
конкурса за доделу средстава за подстицање програма или 
пројеката од јавног интереса која спроводе удружења 

3.   
Плесни клуб „Бум 018“ 
 

450.000,00 рсд 
Не испуњава услове из члана 2 Јавног конкурса за доделу средстава 
за подстицање програма или пројеката од јавног интереса која 
спроводе удружења  

 



 
 
 
 

БОДОВНА ЛИСТА НА ОСНОВУ БЛИЖИХ МЕРИЛА СА ДОПУНСКИМ КРИТЕРИЈУМИМА 
 

Референтни 
број 

апликанта 

Апликант Ближа мерила и критеријуми Број 
бодова 
укупно 

Тражена 
средства 

Одобрена 
средства 

1 2 3 4 

1.  Удружење 
Локална 

демократска 
идеја 

 

10 10 9 9 38 444.000,00 
рсд 

200.000,00рсд 

2.  Удружење 
грађана 
Теквондо клуб 
„Астерикс“ 

10 8 9 10 37 420.000,00 
рсд 

190.000,00рсд 

3.  Удружење 
самохраних  
мајки 

10 5 6 10 31 138.170,00 
рсд 

130.000,00 
рсд 

4.  Центар за 
едукацију 
знаковног 
језика и 
културу глувих 

10 8 8 7 33 450.000,00 
рсд 

160.000,00 
рсд 

5.   
Друштво Данте 
Алигијери 
 
 

10 7 6 5 28 180.000,00 
рсд 

100.000,00 
рсд 

6.   
Удружење 
Путоказ 
 

10 10 6 7 33 545.000,00 
рсд 

170.000,00 
рсд 



7.  Удружење 
Математички 
клуб 
„Незаборавак“ 

10 7 6 8 31 150.000,00 
рсд 

140.000,00 
рсд 

8.   
Покрет трећег 
доба Ниш 
 

10 10 6 7 33 530.400,00 
рсд 

160.000,00 
рсд 

9.  Удружење 
грађана Сунце 
Ниш 

10 7 6 5 28 179.000,00 
рсд 

100.000,00 
рсд 

10.  Удружење 
грађана „Смарт 
група“ 

10 10 5 5 30 479.465,00 
рсд 

120.000,00 
рсд 

11.  
Савез извиђача 
Града Ниша 

10 
 
 

10 9 7 36 1.249.00,00 
рсд 

190.000,00 
рсд 

12.  Међуопштинска 
организација 
Савеза слепих 
Србије Ниш 

10 7 8 7 32 600.000,00 
рсд 

150.000,00 
рсд 

13.  Удружење 
пензионисаних 
подофицира 
Србије 

10 8 7 7 32 360.000,00 
рсд 

130.000,00 
рсд 

14.   
Проактив 
 

10 10 9 9 38 458.000,00 
рсд 

200.000,00 
рсд 

15.  Омладински 
едукативни 
центар 

10 10 5 5 30 393.900,00 
рсд 

120.000,00 
рсд 

16.  Удружење 
 „Балкан“ Ниш 
 

10 7 7 4 28 400.000,00 
рсд 

100.000,00 
рсд 

 


