
  
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ бр. 88/2008),  

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 82/2014) и Листе 
вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката, број: 65-2/2015-15, датум: 28. 
март 2016. године,  
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 13. 04. 2016. године, доноси 
 

  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

I 
 

На основу спроведеног Јавног конкурса за доделу средстава за подстицање програма 
или пројеката од јавног интереса која спроводе удружења, из буџета Града Ниша за 
2016.годину, глава: 2.1- Градоначелник, функција: 860, Програмска класификација: 0602-001, 
буџетска позиција: 21, економска класификација: 481 - дотације невладиним организацијама, 
додељују се средства за финансирање следећих програма – пројеката: 
  
 

1. „Активизам, волонтеризам и моблност младих ромкињау Нишу“ – подносилац 
удружење Ромкиња „Освит““, укупан износ додељених средстава - 100.000,00 рсд. 

2. „Наши хероји“ – подносилац удружење „Пензионисаних подофицира Србије“, 
укупан износ додељених средстава - 220.000,00 рсд. 

3. „Израда мале звучне библиотеке за слепе људе старије од 65. године“ – 
подносилац удружење „Међуопштинска организација Савеза слепих Србије“ Ниш, 
укупан износ додељених средстава - 200.000,00 рсд. 

4. „Доступност информација и комуникација о правима особа са инвалидитетом у 
нашој заједници“ – подносилац удружење „Животна снага“ Ниш, укупан износ 
додељених средстава - 200.000,00 рсд. 

5. „Живим и сећам се“- подносилац удружење неговатељица и геронто-домаћица 
„Флорентина“, укупан износ додељених средстава - 170.000,00 рсд. 

6.  „Знаковни језик за бољи приступ образовном систему“- подносилац удружење 
„Плант“, укупан износ додељених средстава - 100.000,00 рсд. 

7.   „Ако рескираш треба да се тестираш“ - подносилац удружење „Омладина 
ЈАЗАС-а“, укупан износ додељених средстава - 390.000,00 рсд. 

8.   „Сазнај и изрази се“- подносилац удружење „Драгана Родић“, укупан износ 
додељених средстава - 100.000,00 рсд. 

9.    „Подизање свести о превенцији као значајном фактору о очувању здравља код 
омладине“- подносилац удружење „Самохраних мајки“, укупан износ додељених 
средстава - 290.000,00 рсд. 

10.    „Корак ка грађанимаса руралног подручија Града Ниша“- подносилац удружење 
„Центар за едукацију знаковног језика и културу глувих“, укупан износ додељених 
средстава - 290.000,00 рсд. 



11.   „Примери добре праксе за стимулативне мере јачања нанаталитета“- подносилац 
удружење „Развојно иновативни центар“, укупан износ додељених средстава - 
100.000,00 рсд. 

12.   „Гастро-туристичка олимпијада“-подносилац удружење „Угоститељски и 
туристички посленици Ниш“, укупан износ додељених средстава - 200.000,00 рсд. 

13.  „Ткање и пустовине – стари занати за ново доба“-подносилац удружење 
уметничких и старих заната и домаће радиности „Вилин вез“ - 120.000,00 рсд. 

14.  Фестивал националних мањина „Дани изворне музике“ - подносилац удружење 
„Балкан“, укупан износ додељених средстава - 120.000,00 рсд. 

15.  „Прикључи се! Волонтерски центар за реаговање у ванредним ситуацијама“ - 
подносилац удружење центар за развој грађанског друштва „Протекта“, укупан 
износ додељених средстава - 120.000,00 рсд. 

16.  „Безбедност деце на интернету“ – подносилац удружење „Ветрењача“, укупан 
износ додељених средстава - 400.000,00 рсд. 

17.  „Да ли знаш шта једеш?“ - подносилац удружење „Форум“, укупан износ 
додељених средстава - 110.000,00 рсд. 

18.   „Волонтирањем за бољи Ниш“ - подносилац удружење „Проактив“, укупан износ 
додељених средстава - 110.000,00 рсд. 

19.   „Вилиндеца из Вилин Града“ - подносилац удружење „Азбуки“, укупан износ 
додељених средстава - 110.000,00 рсд. 

20.  „Помоћ незапосленим женама старијима од 35. година кроз обуку у ткању- 
подносилац удружење „Руковет“, укупан износ додељених средстава - 110.000,00 
рсд. 

21.  „Кампања Да нас буде више у виду серијала од 11 кратких видеа“                                 
- подносилац удружење „Супер грађанин“, укупан износ додељених средстава - 
110.000,00 рсд. 

22.  „Интернет часопис За подстицање дечијег стваралаштва Табла“                                 
- подносилац удружење „Нишки креативни студио“, укупан износ додељених 
средстава - 110.000,00 рсд. 

23.   „Кућа међугенерацијске сарадње“ - подносилац удружење „Локална демократска 
идеја“, укупан износ додељених средстава - 220.000,00 рсд. 

II 
 
 Градоначелник ће у име Града Ниша закључити Уговоре са удружењима и 
организацијама којима ће бити регулисана међусобна права, обавезе и одговорности 
уговорних страна. 

III 
 
 Ово Решење објавити на званичној интернет страници Града Ниша. 
 
 
 
 
 
 
 
 



О б р а з л о ж е њ е 
 

Одлуком о буџету Града Ниша за 2015. годину, („Службени лист Града Ниша“ број 
102/2014,9/2015,35/2015) глава: 2.1-Градоначелник, функција: 860, Програмска 
класификација: 0602-001, буџетска позиција: 21, економска класификација: 481 - дотације 
невладиним организацијама, опредељено је 4.000.000,00 динара за доделу средстава за 
подстицање програма или пројеката од јавног интереса која спроводе удружења.  

На основу одредаба Одлуке о буџету Града Ниша за 2016. годину („Службени лист 
града Ниша“, број 98/2015), те опредељених средстава за подстицање програма или пројеката 
од јавног интереса која спроводе удружења, Градоначелник Града Ниша расписао је Јавни 
конкурс за доделу средстава за подстицање програма или пројеката од јавног интереса која 
спроводе удружења. 

На конкурс се  пријавило 40 удружења и организација, од укупног броја пријава 
прихваћено је 23 пријава, 5 пријава, иако потпуне документације, није прихваћено из 
разлога некомпитабилности предмета пројекта са предметом Конкурса, 12 пријава није 
узето у обзир из разлога некомплетности конкурсне документације прописане као 
обавезне Јавним конкурсом за доделу средстава за подстицање програма или пројеката од 
јавног интереса која спроводе удружења .  

Укупан износ опредељених средстава за финансирање горе наведених програма – 
пројеката је 4.000.000,00 динара. 

Комисија за спровођење конкурса за избор програма и пројеката од јавног интереса 
утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката, број: 65-
2/2015-15, датум: 28. март 2016. године. 

У складу са листом вредновања и рангирања Служба за послове Градоначелника 
припремила је предлог Решења којим се одобравају средства удружењима и организацијама, 
за реализацију програма и пројеката.  

На основу напред наведеног Градско веће Града Ниша доноси ово Решење. 
 

Број: 456-16/2016-03 
У Нишу, 13. априла 2016. године     

   
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

                                  ПРЕДСЕДНИК 
 
 
 

                                      Проф.др Зоран Перишић 
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