
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 28.03.2016. 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 23  потпунe пријавe и то: 

1. Удружење Ромкиња „Освит“ са укупним бројем бодова 17 и одобреним 
износом средстава-100.000,00 рсд. 

 
2. Удружење пензионисаних подофицира Србије са укупним бројем бодова 29 и 

одобреним износом средстава-220.000,00 рсд. 
 
3. Међуопштинска организација Савеза слепих Србије Ниш са укупним бројем 

бодова 28 и одобреним износом средстава-200.000,00 рсд. 
 
4. Удружење „Животна снага“ Ниш са укупним бројем бодова 28 и одобреним 

износом средстава-200.000,00 рсд. 
 
5. Удружење неговатељица и геронто-домаћица „Флорентина“ са укупним бројем 

бодова 24 и одобреним износом средстава-170.000,00 рсд. 
 
6. Удружење грађана „Плант“ са укупним бројем бодова 17 и одобреним 

износом средстава-100.000,00 рсд. 
 
7. Удружење „Драгана Родић“ са укупним бројем бодова 17 и одобреним 

износом средстава-100.000,00 рсд. 
 
8. Омладина ЈАЗАС Ниш са укупним бројем бодова 39 и одобреним износом 

средстава-390.000,00 рсд. 
 



9. Удружење „Самохраних мајки СМ“ са укупним бројем бодова 36 и 
одобреним износом средстава-290.000,00 рсд. 

 
10. Удружење „Центар за едукацију знаковног језика и културу глувих“ Ниш са 

укупним бројем бодова 36 и одобреним износом средстава-290.000,00 
рсд. 

 
11. Удружење „Развојно-иновативни центар“ – Ниш са укупним бројем бодова 17 

и одобреним износом средстава-100.000,00 рсд. 
 

12. Удружење угоститељских и туристичких посленика – Ниш са укупним бројем 
бодова 28 и одобреним износом средстава-200.000,00 рсд. 

 
13. Удружење уметничких и старих заната и домаће радиности „Вилин вез“ са 

укупним бројем бодова 20 и одобреним износом средстава-120.000,00 
рсд. 

 
14. Удружење „Балкан“ са укупним бројем бодова 20 и одобреним износом 

средстава-120.000,00 рсд. 
 

15. Удружење Центар за развој грађанског друштва „Protecta са укупним бројем 
бодова 20 и одобреним износом средстава-120.000,00 рсд. 

 
16. Удружење „Ветрењача“ са укупним бројем бодова 40 и одобреним износом 

средстава-400.000,00 рсд. 
 
17. Удружење грађана Центар за заштиту потрошача „ФОРУМ“ са укупним 

обројем бодова 18 и одобреним износом средстава-110.000 динара. 
 
18. Удружење грађана „АзБуки“: са укупним обројем бодова 18 и одобреним 

износом средстава-110.000 динара. 
 
19. Удуружење грађана „Руковет“: са укупним обројем бодова 18 и 

одобреним износом средстава-110.000 динара. 
 
20. Удуружење грађана „ПРОАКТИВ“: са укупним обројем бодова 18 и 

одобреним износом средстава-110.000 динара. 
 
21. Удружење грађана Центар за унапређење друштвене свести „Супер 

грађанин“: са укупним обројем бодова 18 и одобреним износом 
средстава-110.000 динара. 

 
22. Удружење грађана „Нишки креативни студио“: са укупним обројем бодова 

18 и одобреним износом средстава-110.000 динара. 
 



23. Удружење грађана „Локална демократска идеја“: са укупним обројем 
бодова 29 и одобреним износом средстава-220.000 динара. 

 
 

 

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.  

IV 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. 

V 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. 

VI 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. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

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 40 удружења и организација особа са 
инвалидитетом, од тога су приспеле 23 пријаве са комплетном документацијом, 5 
пријава са потпуном документацијом и пројектима који нису из области за које је 
расписан конкурс односно удружења су аплицирала и по Конкурсу за 
финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које 
реализују удружења-организације особа са ивалидитетом у области социјалне 
заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2016. 
години, те 12 пријава уз које нису достављени сви докази који су у конкурсу 
тражени.  

Накнадном провером  пријава са комплетном документацијом, констатоване 
су код следећих удружења следеће неправилности у конкурсној документацији: 

 



Удружење грађана „Штек Хаус“: Конкурсна документација садржи: Биланс 
стања, Биланс успеха и Статистички извештај за 2015. годину који не садрже 
потпис лица овлашћеног за заступање као и печат удружења, те се не могу 
сматрати валидним документом.   

Удружење грађана „Креативни клуб АБЦ“: Конкурсна документација 
садржи: Статистички извештај за 2015. годину. Преко 5 у 2015. години написана је 
6 тако да није јасно на коју годину се односи статистички извештај, тј. да ли је исти 
валидан или не.   
       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, На основу свега напред 
наведеног, Комисија је утврдила листу вредновања и рангирања пријављених 
програма и пројеката односно од стране Комисије извршено је бодовање и 
додељена су средства за преостала  удружења која у свему задовољавају услове 
конкурса. 
 
Број:  65-2/2016-15    
Датум, 28.03.2016. 
 

 Председник Комисије 

 

                    Милан Златановић                                                                          

 



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 
Ромкиња 
„Освит“ 

10 4 2 1 17 399.000,00 
рсд. 

100.000,00   
рсд. 

2.  Удружење 
пензионисаних 

подофицира 
Србије 

10 5 6 8 29 353.500,00 
рсд. 

220.000,00   
рсд. 

3.  Међуопштинска 
организација 

Савеза слепих 
Србије Ниш 

10 5 6 7 28 400.000,00 
рсд. 

200.000,00   
рсд. 

4.  Удружење 
„Животна 

снага“ Ниш 

10 5 6 7 28 330.000,00 
рсд. 

200.000,00 
рсд. 

5.  Удружење 
неговатељица 

и геронто-
домаћица 

„Флорентина“ 

10 5 5 4 24 393.000,00 
рсд. 

170.000,00 
рсд. 

 
 

6.  
 

 
Удружење 

грађана 
„Плант“ 

 
10 

 
4 

 
2 

 

 
1 

 
17 

 
347.600,00 

рсд. 

 
100.000,00 

рсд. 

7.  Удружење 
„Драгана 
Родић“ 

10 4 2 1 17 390.000,00 
рсд. 

100.000,00 
рсд. 

8.  Омладина 
ЈАЗАС Ниш 

10 10 10 9 39 390.000,00 
рсд. 

390.000,00 
рсд. 

9.  Удружење 
„Самохраних 

10 10 8 8 36 351.713,00 
рсд. 

290.000,00 
рсд. 



мајки СМ“ 
10.  Удружење 

„Центар за 
едукацију 
знаковног 
језика и 

културу глувих“ 
Ниш 

10 10 8 8 36 380.000,00 
рсд. 

290.000,00 
рсд. 

11. 
 
 

Удружење 
„Развојно-

иновативни 
центар“ - Ниш 

 
 

 
10 

 
4 
 

 
2 
 

 
1 
 

 
17 

 

 
225.000,00 

рсд. 
 

 
100.000,00 

рсд. 

 
12. 

 

 
Удружење 

угоститељских 
и туристичких 
посленика - 

Ниш 
 

 
 

10 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

28 

 
 

600.000,00 
рсд. 

 
 

200.000,00 
рсд. 

13. Удружење 
уметничких и 
старих заната 

и домаће 
радиности 
„Вилин вез“ 

10 7 2 2 20 344.580,00 
рсд. 

120.000,00 
рсд. 

14. Удружење 
„Балкан“ 

10 7 2 2 20 400.000,00 
рсд. 

120.000,00 
рсд. 

15. Удружење 
Центар за 

развој 
грађанског 
друштва 
„Protecta” 

10 7 2 2 20 384.000,00 
рсд. 

120.000,00 
рсд. 



16. Удружење 

„Ветрењача“ 

10 10 10 10 40 400.000,00 
рсд. 

400.000,00 
рсд. 

17. УГ „Форум“         10       4        2          2        18 400.000,00 
рсд. 

110.000,00  
рсд. 

18. УГ „Проактив“ 10 4 2 2 18 400.000,00 
рсд. 

110.000,00  
рсд 

19. УГ  „АзБуки“ 10 4 2 2 18 400.000,00 
рсд. 

110.000,00  
рсд. 

20. УГ „Руковет“ 10 4 2 2 18 261.000,00 
рсд. 

110.000,00  
рсд. 

21. УГ“Супер 
грађанин“ 

10 4 2 2 18 247.000,00 
рсд. 

110.000,00  
рсд. 

22. УГ „Нишки 
креативни 

студио“ 

10 4 2 2 18 322.000,00 
рсд. 

110.000,00  
рсд. 

23. УГ „Локална 
демократска 

идеја“ 

10 5 6 8 29 400.000.00 
рсд. 

220.000,00 
рсд 

 



Редни 
број Назив организације/удружења Благовременост 

поднете пријаве 

Пријава разумљива 
(пријава на 

предметни конкурс) 

Поднета документација 
у складу са условима 

конкурса (образац, 
буџет, извршни  
преглед, анекс) 

Напомена 

1.  

Удружење „Европско удружење 
студената индустријског 

инжењерства и менаџмента 
локална група Ниш“ 

Да Да  Некомплетна 
документација 

Пројекат није из 
области за које је 
расписан конкурс, 

Недостаје програм за 
текућу годину, биланс 

стања 

2.  
 

Теквондо клуб „Астерикс“ 
 

Да Да Да 
Пројекат није из 

области за које је 
расписан конкурс 

3.  Удружење „Нова мрежа“ Да Да Некомплетна 
документација 

Поднета само пријава 
на конкурс и Статут 

удружења 

4.  Удружење „Центар ГАМА“ Да Да Некомплетна 
документација 

Поднета само пријава 
на конкурс, Статут 

удружења и Одлука о 
изради пројекта 

5.  „Удружење Балкан“ Да Да Да 

Удружење Балкан је 
аплицирало са 2 
пројекта, предлог 
Комисије је да се 
подржи пројекат 

Фестивал националних 
мањина „Дани изворне 

музике“ 

6.  Удружење ДЕЛИ – Простор за 
креативно деловање Да Да Некомплетна 

документација 

Пројекат није из 
области за које је 
расписан конкурс, 
Недостаје биланс 
стања, Удружење 

основано 2016. године 
7.  Удружење „Штек Хаус“ Да Да Да  

8.  Удружење Омладински едукативни 
центар Да Да Да 

Пројекат није из 
области за које је 
расписан конкурс 

9.  Удружење „Омладински кутак“ Да Да Да 
Пројекат није из 

области за које је 
расписан конкурс 



Редни 
број Назив организације/удружења Благовременост 

поднете пријаве 

Пријава разумљива 
(пријава на 

предметни конкурс) 

Поднета документација 
у складу са условима 

конкурса (образац, 
буџет, извршни  
преглед, анекс) 

Напомена 

10.  Математички клуб „Незаборавак“ Да Да Некомплетна 
документација 

Недостаје изјава да 
удружење не користи 
средства од других 

извора финансирања  

11.  Удружење грађана „Вокс попули“ 
Ниш Да Да Некомплетна 

документација 

Недостаје биланс 
стања, Удружење 

основано 2016. године 
12.  Креативни клуб АБЦ Да Да Да  

13.  Удружење грађана „Заједно смо 
јачи“ Ниш Да Да Некомплетна 

документација 

Недостаје биланс 
стања, Удружење 

основано 2016. године 

14.  
 

Удружење „Шишарка“ Ниш  
 

Да Да Некомплетна 
документација 

Недостаје биланс 
стања, Удружење 

основано 2016. године 

15.  Удружење грађана Свет у боји  Да Да Некомплетна 
документација 

Недостаје биланс 
стања, Удружење 

основано 2016. године 

16.  Удружење „Прави корак“ Да  Да Некомплетна 
документација 

Изјаве које су саставни 
део документације 

заведене су након рока 
за подношење пријава 

на конкурс 

17.  Удружење грађана „Феникс 2011“ Да  Да Некомплетна 
документација 

Недостаје биланс 
стања 
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