
 
 
 
                   

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД НИШ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
 
 
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008, 143/2016 

и 18/2019), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016), 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 82/2014,7/2017 и 116/2018) и Листе вредновања и рангирања пријављених програма и 
пројеката, број 1014-25/2021-07 од 30.03.2021. године, објављене 05.04.2021.године,  

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 05.05.2021. године, доноси  
 
 

                                                           Р Е Ш Е Њ Е  
 
 

I  Град Ниш прихвата реализацију и финансирање програма удружења на основу спроведеног 
Конкурса за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса  које реализују удружења у 
области борачко-инвалидске заштите на територији Града Ниша у 2021.години, број 1014-8/2021-07 од 
09.02.2021.године, објављеног 11.02.2021. године и то:  

1. Програм „Унапређење положаја цивилних инвалида рата у остваривању њихових права у 
локалној заједници, као и промоција Конвенције о забрани употребе касетног наоружања“ удружења 
грађана Градска организација цивилних инвалида рата Ниш, у износу до 620.000,00 динара;  

2.  Програм  „Не заборавимо Ниш“ удружења грађана Око соколово,  у износу до 550.000,00 
динара; 

3. Програм  „Историја се најбоље учи тамо где је настала – зато учимо младе генерације 
родољубљу“ удружења грађана Јединствени Гвоздени Пук, у износу до 420.000,00 динара;  

4.  Програм  „Херојима великог рата“ удружења грађана Удружење бораца  Сабор  Ниш, у 
износу до 790.000,00 динара;  

5.  Програм „Прописи о правима борачко-инвалидске популације“ удружења грађана Удружење 
бораца Србије, у износу до 820.000,00 динара;  

6. Програм „Израда јединствене базе података, апликације са реалном социјалном картом 
чланова удружења“ удружења грађана Удружење пензионисаних припадника Војске и војних ветерана 
Србије, у износу до 670.000,00 динара; 

7.  Програм  „Побољшање статуса чланова удружења и остваривање њихових права у локалној 
заједници“ удружења грађана Удружење ратних војних инвалида Града Ниша, у износу до 620.000,00 
динара.  

 II Циљ реализације програма удружења је јачање капацитета удружења  у области борачко-
инвалидске заштите за реализовање програма, побољшање и унапређење положаја бораца и војних 
инвалида, подстицање и побољшање квалитета услуга и  учешћа у друштву поменуте категорије 
грађана и подизање свести друштвене заједнице о овој категорији грађана. 

III Време реализације програма удружења кроз дефинисане програмске активности је до краја 
децембра 2021. године.  

IV Укупна вредност програма је 4.490.000,00 динара.  
V Средства за ову намену обезбеђена су Одлуком о буџету Града Ниша за 2021.годину, 

(„Службени лист Града Ниша“, број 114/20), раздео 8 -  Управа за друштвене делатности, глава 8.01 - 
Управа за друштвене делатности, Програм 11- Социјална и дечја заштита, Програмска активност 0901- 
0003 - Дневне услуге у заједници, функција 010 - Болест и инвалидност, на буџетској позицији 113, 
економскa класификацијa 481 - дотације невладиним организацијама (за финансирање удружења у 
области борачко-инвалидске заштите) у износу од 5.000.000,00 динара, а преносиће се до износа од 
4.490.000,00 динара. 



 
VI Градоначелница Града Ниша ће потписати уговоре о финансирању програма са наведеним 

удружењима у области борачко-инвалидске заштите, којим ће се регулисати права и обавезе уговорних 
страна у реализацији програма.  

VII Налаже се Градској управи за друштвене  делатности  и Градској управи за  финансије да 
реализују ово решење. 

 
                                 О б р а з л о ж е њ е 

 
 
На основу овлашћења из  члана 7. став 1. 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, 7/2017 и 116/2018), Градоначелница Града Ниша је расписала Конкурс за финансирање и 
суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области борачко-
инвалидске заштите на територији Града Ниша у 2021.години. Конкурс је 11.02.2021. године објављен 
на интернет страници Града Ниша и на порталу е-Управа. Рок за подношење пријава по Конкурсу је 
био 15 дана од дана објављивања Конкурса. 

На Конкурс је 10 удружења поднело захтеве за финансирање својих програма. 
Чланом 12. цитираног Правилника и чланом  26. Пословника раду Комисије за спровођење 

конкурса за избор програма од јавног интереса које реализују удружења у области борачко-инвалидске 
заштите број:1014-5/2021-07 од 09.02.2021. године и Пословника о  измени Пословника раду Комисије 
за спровођење конкурса за избор програма од јавног интереса које реализују удружења у области 
борачко-инвалидске заштите број: 1014-5-1/2021-07 од 16.03.2021. године и тачком VIII  Конкурса за 
финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса  које реализују удружења у области 
борачко-инвалидске заштите на територији Града Ниша у 2021.години, број 1014-8/2021-07 од 
09.02.2021. године, прописана је надлежност именоване Комисије. Комисија је разматрала предлоге 
програма у погледу испуњености формално правних услова, односно  услова који се тичу подносиоца 
и предлога програма и констатовала да су све пријаве благовремене али је само 7 пријављених 
удружења поднело пријаве са потпуном конкурсном документацијом а да се 3 пријаве неће разматрати 
јер немају сву обавезну документацију.  Комисија је затим утврдила  Листу вредновања и рангирања 
пријављених програма и пројеката број 1014-25/2021-07 од 30.03.2021. године, која је 
05.04.2021.године  објављена на интернет страници Града Ниш године и на порталу е-Управа.   

Износ средстава за финансирање свих рангираних програма је предвиђен  буџетом Града Ниша 
за 2021. годину, раздео 8 -  Управа за друштвене делатности, глава 8.01 - Управа за друштвене 
делатности, Програм 11- Социјална и дечја заштита, Програмска активност 0901- 0003 - Дневне услуге 
у заједници, функција 010 -Болест и инвалидност, на буџетској позицији 113, економскa 
класификацијa 481 - дотације невладиним организацијама (за финансирање удружења у области 
борачко-инвалидске заштите) у износу од 5.000.000,00 динара, а преносиће се до износа од 
4.490.000,00 динара. 

 
Градоначелница Града Ниша ће у име Града закључити уговорe са удружењима сходно члану 

13. наведеног Правилника.  
У складу са Листом вредновања и рангирања Градска управа за друштвене делатности 

предлажила је Градском већу Града Ниша да донесе Решење као у диспозитиву, а посебно ценећи 
значај реализације програма удружења на побољшање услова живота бораца и војних инвалида на 
територији Града Ниша.  

 
                                ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
Број: 516-4/2021-03 

 
У Нишу, 05.05.2021. године 
 

     ПРЕДСЕДНИЦА 
 
 
                                                                                                        Драгана Сотировски 
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