На основу члана 6. и 11. Правилникa 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 7/2017) 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 06.09.2018. 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 девет
потпуних и прихватљивих пријава и то:
1. Удружење „Огледна башта“, са укупним бројем бодова 76 и одобреним износом
средстава од 330.000,00 динара за реализацију Пројекта „Компостирањем до
здравије животне средине“;
2. Удружење грађана Центар за развој цивилног друштва „Eta Carinae“, са укупним
бројем бодова 68 и одобреним износом средстава од 250.000,00 динара за
реализацију Пројекта „За чист Град“;
3. Удружење грађана „Покрет горана Града Ниша“, са укупним бројем бодова 68 и
одобреним износом средстава од 250.000,00 динара за реализацију Пројекта
„Зелени парк“-уређење слободног простора излетишта „Видриште“ село
Миљковац, ГО „Црвени Крст“;
4. Одред извиђача „Лола“, са укупним бројем бодова 63 и одобреним износом
средстава од 200.000,00 динара за реализацију Пројекта „Пронађи-среди“;
5. Удружење „Развојно-иновативни центар-Ниш“, са укупним бројем бодова 63 и
одобреним износом средстава од 200.000,00 динара за реализацију Пројекта „Водич
о утицају климатских промена-савети“;
6. Удружење грађана „Еколенд“, са укупним бројем бодова 61 и одобреним износом
средстава од 180.000,00 динара за реализацију Пројекта „Деци и природи с
љубављу“;
7. Удружење Еко Клуб „Српски југ“, са укупним бројем бодова 59 и одобреним
износом средстава од 160.000,00 динара за реализацију Пројекта „УРЕДИ, ОЖИВИ
И УЖИВАЈ: Чишћење, уређење и оживљавање извора у старом кориту Нишаве“;
8. Удружење зелене градње, Ниш, са укупним бројем бодова 58 и одобреним износом
средстава од 150.000,00 динара за реализацију Пројекта „Путоказ ка зеленој
будућности нашег града“;
9. Удружење грађана „Плант“, са укупним бројем бодова 58 и одобреним износом
средстава од 150.000,00 динара за реализацију Пројекта „Одржива енергија и
климатске промене: Мисли на сутра“.

II Бодовна листа на основу ближих мерила са допунским критеријумима и Табеларни
приказ поднетих пријава са утврђеним чињеничним стањем су саставни део Закључка
Комисије за спровођење конкурса за избор програма и пројеката од јавног интереса.
III Листу вредновања и рангирања програма и пројеката објавити на званичној
интернет страници Града Ниша и Порталу е-Управе. 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 8 дана од дана објављивања
Листе вредновања и рангирања пријављених пројеката.
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 17 удружења, од којих су 9 са потпуном документацијом а
преосталих 8 не испуњавају услове конкурса.
Прихватљиви предложени пројекати од јавног интереса су:
Појекат „Компостирањем до здравије животне средине“, који реализује Удружење
„Огледна башта“. Циљ пројекта је смањење количине органског отпада на депонијама
кроз унапређење опште еколошке свести о компостирању. Специфични циљеви пројекта
су смањење биолошког отпада на депонијама и његово збрињавање путем компостирања,
подизање нивоа знања сеоског становништва о моделима одрживе праксе у области
управљања отпадом и едукација ученика основних школа о компостирању органског
отпада. Пројектне активности обухватају информативну и медијску кампању, израду 300
Приручника о компостирању и 1300 Мини приручника о компостирању, реализовање 3
трибине за сеоско становништво о моделима управљања отпадом и едукацију школске
омладине у Чокоту, Горњем Матејевцу и Хуму. Одрживост пројекта се огледа у томе што
ће ова домаћинства послужити као пример добре праксе и другим сеоским домаћинствима
у примени компостирања и одрживог управаљања отпадом.
Пројекат „За чист град“ који реализује Удружење грађана Центар за развој
грађанског друштва „Eta carinae“. Пројекат има за циљ очување и заштиту здравља људи,
разноврсности и квалитета екосистема и унапређење животне средине у Граду Нишу.
Пројектне активности подразумевају израду базе података о условима и степену
загађености на територији Града Ниша, едукацију омладине о култури живљења и значају

очувања здраве животне средине, промотивну акцију чишћења шеталишта Нишаве на
територији ГО Медијана, одржавање трибине у Скупштини Града Ниша и медијску
промоцију и презентацију акивности. Циљна гупа пројекта је шира јавност Града Ниша
Пројекат „ "Зелени парк"-уређење слободног простора излетишта "Видриште"
село Миљковац, ГО "Црвени Крст"“, који реализује Покрет горана Града Ниша. Циљ
пројекта је о подизање нивоа еколошке свести и одговорности о потреби очувања животне
средине. Активности на пројекту подразумевају подизање свести грађана о значају,
капацитетима и потенцијалима овог излетишта, уређење и оплемењивање простора
садњом четинара и лишћара. Покретањем дијалога и успостављањем партнерства актера у
локалној заједници, у циљу одрживости, направљен је План одржавања и очувања
новоформиране парковске површине.
Појекат „Пронађи-среди“, који реализује Одред извиђача "Лола". Циљ пројекта је
развијање еколошке свести и оснаживање деце и младих, како би у својим срединама
препознали изазове на пољу заштите животне средине и заштите од природних и
елементарних непогода и одговорили на исте. Пројектом је планирано одржавање
дводневног кампа, где ће учесници стећи нове вештине водећи рачуна о одрживом начину
живота, искоришћавајући доступне ресурсе. Планирано је и одржавање конференције, на
којој ће бити представљени резултати пројекта, објављивање 4 чланка и снимњена 3
телевизијска прилога и израда интерактивне мапе која ће садржати локације и слике
дивљих депонија.
Пројекат „Водич о утицају климатских промена-савети“, који реализује Удружење
грађана „Развојно-иновативни центар“. Циљеви пројекта су информисање и јачање свести
становништва, јавног и приватног сектора о климатским променама и важности
ублажавања последица климатских промена, јачањем саветодавства. Активности на
пројекту, подразумевају израду Водича о климатским променама, одржавање округлог
стола и повећање свести деце о климатским променама у 10 основних школа преко
презентације и дистрибуирања штампаних публикација, као и публиковање чланака у
локалним новинама на ову тему. Одрживост пројекта се огледа у информисању јавности,
ојачању капацитета Удружења формално-едукативним материјалима и умрежавању већег
броја заинтересованих организација.
Пројекат „Деци и природи с љубављу“, који реализује Удружење грађана "Еколенд".
Општи циљ пројекта је улепшавање и оплемењивање школског дворишта ОШ „Душан
Радовић“ и формирање еколошке културе и подизање еколошке свести код деце најмањег
узраста. Активности пројекта су рашчишћавање и припрема терена за садњу, садња
садница украсних четинара и њихова заштита, едукација ученика школе и одржавање
конференције за новинаре. Одрживост пројекта се огледа у еколошком оснаживању деце и
даљем уређењу школског дворишта и његовој нези на које се обавезала Управа ОШ
„Душко Радовић“.
Пројекат „УРЕДИ, ОЖИВИ И УЖИВАЈ: Чишћење, уређење и оживљавање извора
у старом кориту Нишаве“ који реализује Еко Клуб "Српски југ". Циљеви пројекта су
уређење три краљеве чесме у Вртишту, истраживачки радови у средишту старог корита

Нишаве, који ће послужити као основа за израду генералног пројекта за коначно и
дугорочно уређење и подизање нивоа свести о значају здраве живтне средине, посебно код
младих. Активности на пројекту подразумевају одржавање пет еко-едукативних
радионица, почетак радова на уређењу терена у Вртишту и Трупалу у оквиру дечије
недеље и радне акције до коначног уређења овог простора.
Пројекат „Путоказ за зеленој будућности нашег града“, који реализује Удружење
грађана „Зелена градња”. Циљ пројекта је промоција урбаног развоја у складу са начелима
заштите околине укључивањем што већег броја грађана и проналажење најбољих решења
којима ће Град Ниш постати боље место за живот и рад. Пројекат је организован у 4 дела:
конкурс за студенте Грађевинско-архитектонског факултета на тему „Нова зелена оаза у
граду“, уређење школског дворишта у ОШ „Стефан Немања“ која обухвата поставку
летње учионице и садњу украсног биља, кратак документарни филм који ће обухватити
све активности и бити у функцији промоције пројекта и конференција за штампу.
Одрживост пројекта се огледа у томе што ће представљати пример добре праксе у области
заштите животне средине и у томе што се обраћа различитим циљним групама- деци,
студенатима и стручној јавности.
Пројекат „Одржива енергија и климатске промене: Мисли на сутра“, који
реализује Удружење грађана „Плант”. Циљ пројекта је подизање свести грађана о потреби
поштовања мера за унапређење енергетске ефикасности, као и подстицање коришћења
обновљивих извора енергије. Активности на пројекту подразумевају реализовање анкете у
вези са поштовањем мера енергетске ефикасности у домаћинствима и познавањем
обновљивих извора енергије, организовање трибине, публиковање брошура „50 савета за
енергетску ефикасност“, организовање округлог стола, уличних акција и промотивну
кампању. Одрживост се огледа у томе што ће публиковане информације путем
промотивне кампање бити доступне најширем аудиторијуму, а новостечена знања и
искуства ће корисници пренети у своја домаћинства, школе и сл.
Предложени пројекти од јавног интереса који нису прихватљиви су:
Пројекат „За здраву и чисту животну и радну средину“, који реализује Удружење
грађана „Животна снага”. Удружењу грађана „Животна снага” одобрена су финансијска
средства, Решењем Градоначелника Града Ниша број 3156/2018-1 од 15.08.2018. године, за
финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2018-ој години, за пројекте који се
финансирају са буџетске позиције 274/2, програмска активност 1301-0005, тако да се
Удружење финансира по другим основама из буџета Града (Правилник 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 7/2017).
На основу наведеног, ово удружење не остварује право да добије средства по конкурсу,
број: 2355/2018-01 од 27.06.2018. године.
Пројекат „Млади и оргаска производња као покретачи одрживог развоја“, који
реализује Удружење грађана „Омладински едукативни центар”. Удружењу грађана
„Омладински едукативни центар” одобрена су финансијска средства, Решењем

Градоначелника Града Ниша број 3156/2018-1 од 15.08.2018. године, за финансирање и
суфинансирање пројеката за младе у 2018-ој години, за пројекте који се финансирају са
буџетске позиције 274/2, програмска активност 1301-0005, тако да се Удружење
финансира по другим основама из буџета Града (Правилник 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 7/2017).
На основу наведеног, ово удружење не остварује право да добије средства по конкурсу,
број: 2355/2018-01 од 27.06.2018. године.
Пројекат „Знам и хоћу да рециклирам“ који реализује Удружење грађана Центар за
развој грађанског друштва „Protecta“. Удружењу грађана „Protecta” одобрена су
финансијска средства, Решењем Градоначелника Града Ниша број 3156/2018-1 од
15.08.2018. године, за финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2018-ој
години, за пројекте који се финансирају са буџетске позиције 274/2, програмска активност
1301-0005, тако да се Удружење финансира по другим основама из буџета Града
(Правилник 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 7/2017).
На основу наведеног, ово удружење не остварује право да добије средства по конкурсу,
број: 2355/2018-01 од 27.06.2018. године.
Пројекат „Зелени еко караван у борби против климатских промена“ који реализује
Удружење "Зелени кључ". Удружењу грађана „Зелени кључ” одобрена су финансијска
средства, Решењем Градоначелника Града Ниша број 3156/2018-1 од 15.08.2018. године, за
финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2018-ој години, за пројекте који се
финансирају са буџетске позиције 274/2, програмска активност 1301-0005, тако да се
Удружење финансира по другим основама из буџета Града (Правилник 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 7/2017).
На основу наведеног, ово удружење не остварује право да добије средства по конкурсу,
број: 2355/2018-01 од 27.06.2018. године.
Пројекат „Природа те зове!“, који реализује Удружење „АзБуки”. Удружењу грађана
„АзБуки” одобрена су финансијска средства, Решењем Градоначелника Града Ниша број
3156/2018-1 од 15.08.2018. године, за финансирање и суфинансирање пројеката за младе
у 2018-ој години, за пројекте који се финансирају са буџетске позиције 274/2, програмска
активност 1301-0005, тако да се Удружење финансира по другим основама из буџета
Града (Правилник 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 7/2017).
На основу наведеног, ово удружење не остварује право да добије средства по конкурсу,
број: 2355/2018-01 од 27.06.2018. године.

Пројекат „Сове-корисни становници нашег града“ који реализује Удружење за
заштиту, одгој и проучавање животиња „ЗОО Планет“. Документација коју је Удружење
поднело није потпуна, те не остварује право да добије средства по конкурсу, број:
2355/2018-01 од 27.06.2018. године.
Пројекат „Реци не кесама пластичним, остави природу деци фантастичну“, који
реализује „Удружење грађана Механизам младих Ниша”. Удружењу грађана „Механизам
младих Ниша” одобрена су финансијска средства, Решењем Градоначелника Града Ниша
број 3156/2018-1 од 15.08.2018. године, за финансирање и суфинансирање пројеката за
младе у 2018-ој години, за пројекте који се финансирају са буџетске позиције 274/2,
програмска активност 1301-0005, тако да се Удружење финансира по другим основама из
буџета Града (Правилник 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 7/2017).
На основу наведеног, ово удружење не остварује право да добије средства по конкурсу,
број: 2355/2018-01 од 27.06.2018. године.
Пројекат „Зелени бункер“ који реализује Удружење грађана „Еко мондо“. Документација
коју је Удружење поднело није потпуна, те не остварује право да добије средства по
конкурсу број: 2355/2018-01 од 27.06.2018. године.
На основу члана 6. и 11. Правилникa 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 7/2017) 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: 219-2/2018-23
Датум: 06.09.2018. године

По овлашћењу
Јордан Ивановић

