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 04.12.2015 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 конкурсу за
финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују
удружења у области заштите животне средине на територији града Ниша, за две потпуне и
прихватљиве пријаву и то:
1. Удружење „АзБуки“ Ниш, са укупним бројем бодова 235 и одобреним износом
средстава од 226.000,00 динара за реализацију Пројекта „РАДИМО ЗА ЛЕПШЕ
ДОМОВЕ“ и
2. Удружење грађана „Плант“ Ниш, са укупним бројем бодова 215 и одобреним
износом средстава од 172.000,00 динара за реализацију Пројекта „ПРОМЕНИ
НАВИКЕ-ПОДРЖИ ПРИРОДУ“.
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.
Листу 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 Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од
јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине на
територији града Ниша, 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 Конкурс за финансирање и суфинансирање
програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите
животне средине на територији града Ниша.
На конкурсу су се пријавила 3 удружења, и све пријаве су са комплетном
документацијом.
Предложени Пројекат од јавног интереса „РАДИМО ЗА ЛЕПШЕ ДОМОВЕ“ које
реализује Удружење грађана „АзБуки“ Ниш, на територији града Ниша, у оквиру јавног
конкурса је прихватљив, зато што је циљ пројекта популаризација, подстицање,
усмеравање и јачање свести о значају заштите животне средине. Суштина пројекта је да се
учесници – деца са посебним потребама и без родитељског старања из домова у Нишу
едукују у области заштите и унапређења животне средине и да им се покаже како да
промене животну средину у позитивном смислу кроз едукативне и практичне радионице.
Предметним Пројектом је планирано одржавање десет радионица од којих су четири
едукативне и шест практичне радионице о екологији, органској производњи и гајењу
цвећа, медијска промоција, организација и извођење конференције за медије, израда
штампаног и рекламног материјала, израда интернет платформе, набавка материјала за
практичне радионице - за реализацију активности садње биљака, као и организовање
еколошке изложбе цвећа. Предметни Пројекат је одржив и након завршетка пројектних
активности, зато што ће се и након реализације Пројекта наставити са гајењем и
одржавањем биљака које буду посађене у оквиру практичних радионица, као и кроз
могућност понављања процеса у наредном периоду и преношењем стечених знања и
искуства.
Предложени Пројекат од јавног интереса „ПРОМЕНИ НАВИКЕ-ПОДРЖИ ПРИРОДУ“
који реализује Удружење грађана „Плант“ Ниш, на територији града Ниша, у оквиру
јавног конкурса је прихватљив, зато што је циљ пројекта популаризација, подстицање,
усмеравање и јачање свести о значају заштите животне средине. Суштина пројекта је да
учесницима покаже како мале промене у њиховом понашању могу довести до великих
промена у домену заштите животне средине и одрживог развоја. Пројектом је предложено
одржавање три радионице са конкретним и практичним решењима и примерима добре
праксе, израда и дзајнирање софтверске апликације за мапирање еколошких проблема и
представљање истих на мапи, са циљем да се уочени проблеми фотографишу помоћу
апликације на мобилном телефону, евидентирају код надлежних органа и решавају на што
бољи начин, израда апликација за он-лајн анкете, организација и извођење прес
конференција, израда штампаног и рекламног материјала и фејс–бук кампања. Предметни
Пројекат је одржив и након завршетка пројектних активности, наставком коришћења
софтверских апликација које ће омогућити да се и након завршетка Пројекта евидентирају
уочени проблеми у области животне средине и да се мапирају и прослеђују надлежним
органима на даље решавање.
Предложени Пројекат од јавног интереса „ECO STUDY 2016“ које реализујe Удружењe
НВО „Еколенд“, на територији града Ниша, у оквиру јавног конкурса није прихватљив
зато што су Удружењу НВО „Еколенд“, Решењем Градског већа Града Ниша, број 14715/2015-03, од 17.09.2015. године, опредељена средства за финансирање пројекта по
Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које
реализују удружења у области заштите животне средине на територији града Ниша у 2015.

години под називом „Зелени Ниш“, број 1853/2015-01, од 27.05.2015. године, који се
финансира са исте буџетске позиције Управе за привреду, одрживи развој и заштиту
животне средине, као и Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и
пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине
на територији Града Ниша, број 3417/2015-01, од 02.11.2015. године. На основу наведеног,
ово удружење не остварује право да добије средства по конкурсу од 02.11.2015. године.
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: 250-2/2015-15
Датум, 04.12.2015.

Председник Комисије
Милан Златановић

БОДОВНА ЛИСТА НА ОСНОВУ БЛИЖИХ МЕРИЛА СА ДОПУНСКИМ КРИТЕРИЈУМИМА
ПО КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
Ближа мерила и критеријуми
рефер.бр.а
пликанта
1

2

Апликант

1

2

3

4

Тражена
Број бодова средства

Одобрена
средства

укупно

Удружење
„АзБуки“
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0
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235 226.000,00 226.000,00
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0
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215 172.000,00 172.000,00

Удружење
грађана
„Плант“

1

референтни
број
апликанта

Табеларни приказ поднетих пријава са утврђеним чињеничним стањем пријављених програма и пројеката по конкурсу за
финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне
средине на територији града Ниша
2

Апликант

3

Назив програма или пројекта

4

Тражена
средства из
буџета

Пројекат од јавног интереса

1

Удружење „АзБуки“,
„РАДИМО ЗА ЛЕПШЕ ДОМОВЕ“ које
Ниш
реализује Удружење „АзБуки“ Ниш

5

поднета
документација
документација
у складу са
на цд-у
условима
конкурса

потпуна
документација

идентична као
и приложена

потпуна
документација

идентична као
и приложена

документација која недостаје

226.000,00

2

Удружење грађана
„Плант“, Ниш

Пројекат од јавног интереса
„ПРОМЕНИ НАВИКЕ-ПОДРЖИ
ПРИРОДУ“ које реализује Удружење
грађана „Плант“, Ниш
172.000,00

Пројекат од јавног интереса „ECO

2

потпуна
документација

НВО „Еколенд“, Ниш STUDY 2016“ које реализује НВО
„Еколенд“, Ниш

УКУПНО

219.000,00
617.000,00

У складу са Закључком Комисије за спровођење конкурса за избор
програма и пројеката од јавног интереса бр. 237-2/2015-15, од
25.11.2015. године, а на основу Решења Градског већа Града
Ниша, број 1471-5/2015-03 од 17.09.2015. године, Удружењу
„Еколенд“ опредељена су средства за финансирање пројекта по
Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката
од јавног интереса које реализују удружења у области заштите
животне средине на територији града Ниша у 2015. години под
идентична као
називом „Зелени Ниш“, који се финансира са исте буџетске
и приложена
позиције Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне
средине, као и Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање
програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења
у области заштите животне средине на територији Града Ниша,
број 3417/2015-01, од 02.11.2015. године. На основу наведеног,
ово удружење не остварује право да добије средства по конкурсу
од 02.11.2015. године.

