ГРАД НИШ
УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ
НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ
Назив организације:
Назив одобреног пројекта:
Износ добијених финансијских средстава:

динара

Број уговора:
Да ли су финансијска средства потрошена у складу са пројектованим буџетом. Ако нису,
наведите разлог:

Опишите утицај пројектне активности на вашу организацију, учеснике и кориснике пројекта.
Пружите неки доказ или показатељ:

Опишите све догађаје, обрађене теме, број учесника, нове контакте које сте остварили током
реализације пројекта:

Опишите постигнуте циљеве пројекта:

Проблеми на које сте наилазили током реализације пројекта и како сте их решавали:

Опишите очекиван утицај који ће имати ваш пројекат у односу на циљну групу и/или локацију
где је пројекат спроведен:

Додатни коментари, предлози или сугестије које би биле корисне за унапређење пројекта:

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

После табеларног приказа, кратко образложите сваку ставку и у додатку приложите
копију одговарајућег финансијског документа (Уговор о делу, рачун, предрачун итд…)

Одобрена
финансијска
средства по
конкурсу

Опис трошкова

Добијена
финансијска
средства са
даном
достављања
завршног
извештаја

Преостала
средства
за исплату

1.
2.
3.
4.
5.
(узмите редова колико је
потребно)
УКУПНО
НАПОМЕНА:
Описи трошкова морају бити прилагођени опису трошкова у буџету предлога пројекта
( На пример: персонални трошкови, административни трошкови, трошкови пројектних
активности, остали трошкови.
ИЗВЕШТАЈ СЕ ДОСТАВЉА У ТРИ ОДШТАМПАНА ПРИМЕРКА УПРАВИ ЗА ПРИВРЕДУ,
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА НИША, УЛ. НИКОЛЕ
ПАШИЋА БР.24, НИШ И ЈЕДАН ПРИМЕРАК У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ (Е-МЕЈЛОМ ИЛИ НА
ЦД-У). СВАКИ ПРИМЕРАК ИЗВЕШТАЈА МОРА ИМАТИ У ПРИЛОГУ КОПИЈЕ СВИХ РАЧУНА.
УКУПНА ОДОБРЕНА СРЕДСТВА МОРАЈУ БИТИ ОПРАВДАНА ОДГОВАРАЈУЋИМ ДОКАЗИМА
О НАМЕНСКОМ ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА.

Потпис одговорног лица
МП _______________________

ГРАД НИШ
УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ
ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

Назив пројекта
Назив удружења
Кординатор пројекта
Укупна вредност пројекта
Износ који се тражи од Управе за привреду, одрживи развој
и заштиту животне средине

динара

Други извори финансирања - износ

динара

динара

Партнерска организација 1 :
Партнерска организација 2 :
Основне информације о удружењу
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Образац пријаве пројекта

Основне информације о пројекту
Наративни опис пројекта:
(- Област заштите животне средине у којој се реализује пројекат; -Опис стања/проблема на који се
пројекат односи; Узроци настанка и ограничења за решавање; - Могућност развијања пројекта и његова
одрживост….Описно на 2 до 3 стране)

Дужина трајања пројекта:

Циљеви пројекта:
Главни и специфични циљеви које желите да постигнете

1. Пун назив и седиште (назив из решења о
регистрацији)
2. Адреса и поштански број
3. E-mail адреса
4. Телефон
5. Факс
6. Мобилни телефон
7. Име и презиме одговорног лица
8. Порески идентификациони број
9. Матични број
10. Шифра делатности
11. Број рачуна, назив банке код које се води
рачун
12. Број потврде о извршеном евидентирању за
ПДВ
- ако сте у систему ПДВ;
- ако нисте, ставите напомену да сте
ослобођени и наведите према ком члану
Закона)
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Образац пријаве пројекта

Циљна група:
Навести ко су директни корисници пројекта и њихов приближан број; Каква је њихова структура?
Довести их у везу са проблемом на који пројекат одговара.

Место извођења пројекта:
Навести све локације на којима ће се спроводити пројектне активности. Уколико се пројекат спроводи
на више општина, нагласити ту чињеницу. Уколико се спроводи у више насеља наведите општину и сва
насеља која ће бити обухваћена пројектом.

Планиране активности:
Приказати преглед активности које ће бити реализоване у оквиру пројекта.
(Сваки пројекат садржи неколико већих група активности – нпр: медијска презентација пројекта која
може да садржи следеће појединачне активности: контактирање медија, саопштења за медије,
конференција за штампу, јавна трибина, публиковање билтена и др.) Активности је потребно ставити у
временски оквир пројекта и навести ко их изводи. Навести кључне активности које треба спровести и
њихов редослед . (Групишите активности по циљевима)

Планиране активности приказати у табели 1.
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Образац пријаве пројекта

Табела 1.

(табела се може модификовати у зависности од сваког појединачног пројекта)

Активност

1. месец

2. месец

На пример – први састанак
тима
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Образац пријаве пројекта

ПРЕДЛОГ БУЏЕТА*



Р. БР.
A.

ВРСТА ТРОШКОВА

Тражена средства

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ / ВОЛОНТЕРА

1.
2.
3.
4.
5.
УКУПНО:
Б.

ТРОШКОВИ АКТИВНОСТИ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
УКУПНО:
В.

ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
УКУПНО:
УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА (А+Б+В)
* (табела се може модификовати у зависности од врсте трошкова, односно буџетске конструкције сваког
појединачног пројекта)

Функција, име и
презиме одговорног лица удружења:
__________________________________
М.П._______________________
(потпис)
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Образац пријаве пројекта

Праћење и процена успешности пројекта, мониторинг и евалуација:
Дефинисати пoказатеље на основу којих ће бити мерен успех реализације пројекта.

ПРЕПОРУКЕ


Подаци о ранијим пројектима и сличним активностима

Табелу попунити подацима о претходним пројектима.
Назив пројекта

Донатор, година

Буџет

ПАРТНЕРСТВО
Партнерство (навести партнере и њихову улогу у пројекту – до 10 редова)
1. Сагласност партнера који учествују у пројекту
Име и презиме
одговорног лица

Назив партнерске организације

Потпис
и печат

1.
2.
3.

Основни подаци о одговорном лицу
Име и презиме
Функција
Адреса/ Општина:
Број ЛК:

издата од:

датум:

Мобилни телефон
Функција, име и презиме одговорног лица удружења:
__________________________________
М.П._______________________
(потпис)
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Образац пријаве пројекта

ПРИЈАВА СЕ ДОСТАВЉА У ДВА ОДШТАМПАНА ПРИМЕРКА УПРАВИ ЗА ПРИВРЕДУ,
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА НИША, УЛ. НИКОЛЕ
ПАШИЋА БР.24, НИШ.
Пријаву доставити у затвореној коверти на којој ће бити назначено:
ЗА ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
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Образац пријаве пројекта

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ

На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник“ РС 51/09),
Уредбe о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава
за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења
(„Службени гласник РС“ 8/12, 94/13) и члана 7. Правилника о ближим
критеријумима, начину и поступку доделе средстaва или недостајајућег дела
средстава из буџета Града Ниша за подстицање програма и пројеката од јавног
интереса која реализују удружења, („Службени лист Града Ниша“ 82/2014),
Градоначелник Града Ниша расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

I
Област од јавног интереса која се подстиче
Областима које представљају јавни интерес нарочито се сматрају програми и пројекти
у области заштите животне средине.
Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине обезбедила је
средства за подстицање програма и пројеката или недостајућег дела средстава за
финансирање програма и пројеката које реализују удружења у области заштите
животне средине на територији града Ниша, а који су од јавног интереса и односе се
на:
-

популаризацију, подстицање, усмеравање и јачање свести о значају заштите
животне средине (информисање, промотивне активности, издаваштво,
фестивали, кампање, еколошке изложбе и сл);

-

унапређење знања о одређеној теми кроз организовање неформалних
образовних активности (семинари, стручни скупови и др) и

-

друге активности које доприносе образовању, одговорном понашању и
активном укључивању грађана у заштиту животне средине Града Ниша.
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II
Износ средстава која су опредељена за Конкурс
Укупна средстава за спровођење јавног конкурса, обезбеђена су у буџету Града Ниша
за 2015. годину у складу са Одлуком о буџету Града Ниша за 2015. годину ("Службени
лист Града Ниша", бр.102/14, 9/15 и 35/15), из средстава Буџетског фонда за заштиту
животне средине, раздео 3; глава 3.10.; функција 560; позиција 335; економска
класификација 424 – специјализоване услуге, у износу од 1.000.000,00 динара - укупно
преостала средства 692.000,00 динара.
Удружења могу конкурисати са програмима или пројектима чија је вредност од
100.00,00 динара до максималне вредности од 230.000,00 динара у бруто износу.
Удружење на јавном конкурсу може да конкурише за укупно утврђену вредност
програма и прoјекта или за недостајући део средстава. Ако конкурише за недостајући
део средстава обавезно доставља изјаву о томе од кога су и у ком износу обезбеђена
преостала средства.
III
Право учешћа на доделу средстава или недостајућег дела средстава
Право учешћа на јавном конкурсу имају сва удружења основана у складу са Законом о
удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09 и 99/11- др. закони),која:
 су регистрована у регистру Агенције за привредне регистре,
 су са седиштем на територији града Ниша,
 обављају делатност на територији града Ниша,
 обављају активности у области заштите животне средине, сагласно одредбама
свог оснивачког акта и
 која се не финансирају по другим основама из буџета Града.
IV
Документација коју прилаже подносилац програма - пројекта
Пријава на јавни конкурс доставља се на попуњеном Обрасцу пријаве који садржи све
податке о програму или пројекту којим корисници конкуришу за средства и то податке
о подносиоцу програма или пројекта, основне податке о програму или пројекту и
потребним финансијским средствима за реализацију.
Приликом израде планираног буџета програма или пројекта, удружење дефинише
трошкове према Обрасцу пријаве. Неће бити прихваћени следећи трошкови:
- трошкови настали пре потписивања уговора,
-

трошкови активности на припреми програма или пројекта,
трошкови адаптације објекта,
трошкови превоза ван територије града Ниша,
трошкови такси превоза,
трошкови фиксног и мобилног телефонског рачуна током трајања програма
или пројекта,

-

трошкови угоститељских услуга,
трошкови хонорара који прелазе четвртину укупно одобреног буџета
програма или пројекта.
Образац пријаве се преузима у Управи за привреду, одрживи развој и заштиту животне
средине Града Ниша, улица Николе Пашића бр. 24, канцеларија 130 или са званичне
интернет стране Града Ниша www.ni.rs, као и Образац за достављање извештаја о
реализованом програму или пројекту.
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Уз Образац пријаве подноси се следећа документација:
1. Статут;
2. Одлука надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину;
3. Одлука надлежног органа удружења о усвајању програма или пројекта којим се
конкурише;
4. Доказ о суфинансирању од партнерске или друге донаторске организације, или
из других извора, ако се програм или пројекат тако реализују у случајевима
када се конкурише за недостајућа средства - потписана и оверена изјава о
висини учешћа сопствених средстава, односно висини учешћа других субјеката
у реализацији програма или пројекта;
5. Опис програма или пројекта са финансијским планом;
6. Изјава (оверена и потписана) да не користи средства од других извора
финансирања у случајевима када конкурише за финансирање целог програма
или пројекта;
7. Изјава (оверена и потписана) о броју реализованих програма и пројекта у
области заштите и унапређења животне средине;
8. Друга документа која удружење сматра одговарајућим за предложени програм
или пројекат (на пример: писма препоруке и писма подршке ако постоје,
биографије координатора програма или пројеката и кључних лица укључених у
рад на програму или пројекту).
Удружење може да учествује на јавном конкурсу само са једним програмом или
пројектом који се реализује у целини на територији града Ниша.
Комисија утврђује да ли је удружење уписано у регистар надлежног органа.
V
Трајање програма или пројекта
Програм или пројекат којим се конкурише треба да је краткорочан, односно да се све
фазе програма или пројекта реализују у року од два месеца од дана потписивања
уговора.
VI
Критеријуми за оцену програма и пројеката на основу којих ће се додељивати
средства
А) Општи критеријуми за учешће на Конкурсу
Избор програма и пројеката од јавног интереса који ће се финансирати или
суфинансирати средствима буџета Града Ниша врши се, пре свега, применом следећих
критеријума:





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;
Циљеви који се постижу, пре свега, обим задовољавања јавног интереса,
степен унапређења стања у области у којој се програм или пројекат спроводи;
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 или пројеката и
Законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма
или пројеката уколико их је било.
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Б) Ближа мерила за избор програма или пројеката са допунским критеријумима и начин бодовања:
Редни
број

ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ

БЛИЖА МЕРИЛА
квалитет пројекта (изводљивост,
могућност развијања пројекта и
његова одрживост, оригиналност,
актуелност теме, оправданост и др)

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

циљна група и начин укључивања
(величина циљне групе, активно/
пасивно укључивање),

Информисање, промотивне
активности које доприносе
образовању, одговорном понашању и
активном укључивању грађана у
заштиту животне средине Града Ниша
УКУПНО

ДОПУНСКИ КРИТЕРИЈУМИ
значај теме за унапређење знања у
области заштите животне средине,
као и популаризација, подстицање,
усмеравање и јачање свести о значају
заштите животне средине
број едукативних активности, са
бројем учесника
оправданост, оригиналност и
актуелност теме
могућност развијања пројекта и
његова одрживост у смислу примене
стечених знања
доступност едукације већем броју
грађана
доступност едукације већем броју
деце
активно укључивање грађана волонтера у реализацији програма
или пројекта
активно укључивање деце у
реализацији програма или пројекта
број промотивних активности о
значају и одрживости теме едукације,
са бројем учесника
медијска промоција

Број
поена
5-10

10-40
5-10
10-20
0-5
0-10
0-5
0-10
10-20
20
150
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Циљеви који се постижу, пре свега,
обим задовољавања јавног
интереса, степен унапређења стања
у области у којој се програм или
пројекат спроводи

обим задовољавања јавног интереса

2.
степен унапређења стања и знања у
области у којој се програм или пројекат
спроводи

могућност решавања појединачних
проблема у области очувања природе
и заштите животне средине и
могућност активног укључивања
грађана у заштиту животне средине
Града Ниша на основу знања које се
стиче едукацијум

0-10

активности које доприносе
образовању, унапређењу знања о
одређеној теми у области заштите и
унапређења животне средине и
одговорном понашању

0-10

УКУПНО

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 или
пројеката;

20

мање од 100.000,00 динара
од 100.000,00 до 200.000,00 динара
Више од 200.000,00 динара

суфинансирање програма или пројекта
из других извора: фондова Европске
Уније, поклона, донација, легата,
кредита и друго, у случају недостајућег
дела средстава за финансирање
програма или пројеката

мање од 100.000,00 динара

0-5

од 100.000,00 до 200.000,00 динара

5-10

више од 200.000,00 динара

10-20

Оправданост буџета програма или
пројекта- наменско улагање
расположивих средстава

мање од 2/3 средстава се улаже за
едукацију, а више од 2/3 средстава за
промотивни материјал и пратеће
трошкове
2/3 средстава се улаже за едукацију, а
више од 1/3 средстава за промотивни
материјал и пратеће трошкове
више од 2/3 средстава се улаже за
едукацију, а мање од 2/3 средстава за
промотивни материјал и пратеће
трошкове
1-10 реализованих програма или
пројеката у области заштите животне
средине

УКУПНО

Законитост и ефикасност коришћења
средстава и одрживост ранијих
програма или пројеката уколико их
је било

0-5
5-10
10-20

суфинансирање програма или пројекта
из сопствених прихода

70

4.

Претходне активности и искуство
удружења у области животне средине

20

30

50

5

5

Сарадња са другим субјектима у
реализацији програма или пројекта

УКУПНО
УКУПНО

10-20 реализованих програма или
пројеката у области заштите животне
средине
више од 20 реализованих програма или
пројеката у области заштите животне
средине
сарадња са образовним установама
сарадња са грађанима
сарадња са другим удружењима
сарадња по избору

10
15
0-10
0-5
0-5
0-10
160

400

НАПОМЕНА: Пријаве учесника Конкурса које не испуњавају опште критеријуме неће бити разматране. Максималан број бодова на основу ове
ранг листе је (400), а минималан број бодова је (200) да би удружење било корисник буџетских средстава.
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VII
Рок за достављање пријаве
Пријаву на конкурс, заинтересована удружења могу предати у затвореној коверти,
Управи за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, Града Ниша, са
назнаком: «Пријава на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и
пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне
средине на територији града Ниша, ЗА КОМИСИЈУ - НЕ ОТВАРАТИ», преко
писарнице Управе за грађанска стања и опште послове, на адресу улица Николе
Пашића бр.24 или путем поште. Комплетна пројектна документација доставља се у два
одштампана примерка (1 оригинални оверени примерак и 1 фотокопија) и у
електронској форми на ЦД-у.
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног
интереса које реализују удружења у области заштите животне средине на територији
града Ниша објављује се на званичној интернет страни Града Ниша www.ni.rs
Рок за достављање пријаве је 15 дана од дана објављивања овог јавног конкурса на
званичној интернет страни Града Ниша.
Непотпуне и неблаговремене пријаве и пријаве које нису поднете на прописаном
обрасцу неће се разматрати.
VIII
Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката
Комисија образована Решењем о образовању Комисије за спровођење конкурса за
избор програма и пројеката од јавног интереса („Службени лист Града Ниша“, број
7/2015), дужна је да у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава
утврди Листу вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката применом
Општих критеријума за учешће на Конкурсу и ближих мерила за избор програма или
пројеката са допунским критеријумима и начином бодовања.
Предлог Листе одабраних програма и пројеката се објављује на званичној интернет
страни Града Ниша www.ni.rs
Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију,
као и право приговора на Предлог листе одабраних програма и пројеката, у року од 3
дана од дана њеног објављивања на званичној интернет страни Града Ниша.
Одлуку о приговору на Листу вредновања и рангирања пријављених програма и
пројеката, доноси Комисија образована Решењем о образовању Комисије за

спровођење конкурса за избор програма и пројеката од јавног интереса
(„Службени лист Града Ниша“, број 7/2015), у року од 15 дана од дана пријема
приговора.

IX

Одлукa о избору програма и пројеката
Одлуку о избору програма и пројеката Градско веће Града Ниша доноси у року
од 30 дана од дана утврђивања Листе вредновања и рангирања пријављених
програма и пројеката, након чега се Одлука објављује на званичној интернет
страници Града Ниша. У року од 15 дана од доношења Одлуке о избору
програма и пројеката 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.
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Особе за контакт за све додатне информације:
- Соња Милојковић 064/833-0002, milsonja@gu.ni.rs
- Александар Николић 018/504-569, naleksandar@gu.ni.rs
Број: 3417/2015-01
У Нишу,
Дана: 02.11.2015. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
________________________

Проф. др Зоран Перишић
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