
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:  88-4/2015-15,  датум: 22.
мај 2015. године и број: 126-3/2015-15, датум: 02. јул 2015. године, 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 31. јула 2015. 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
2015.годину, глава: 2.1- Градоначелник, функција: 860, Програмска класификација: 0602-001,
буџетска позиција: 19, економска класификација: 481 - дотације невладиним организацијама,
додељују се средства за финансирање следећих програма – пројеката:
 

1. „Лето и јесен у Топоници“ – подносилац група „Кобра“, укупан износ додељених
средстава - 160.000,00 рсд.

2. „Филигран-Стари  занат  за  будућност“  –  подносилац  удружење  „Вилин  вез“,
укупан износ додељених средстава - 140.000,00 рсд.

3. „Доступност информација о правима особа са инвалидитетом и других категорија
у  локалној  заједници“  –  подносилац  удружење  „Животна  снага“,  укупан  износ
додељених средстава - 100.000,00 рсд.

4. „Подизање  капацитета  локалних  институција  града  Ниша  за  борбу  против
корупције“  –  подносилац  Центар  за  развој  грађанског  друштва  „ПРОТЕКТА“,
укупан износ додељених средстава - 100.000,00 рсд.“

II

Градоначелник ће у име Града закључити Уговор са удружењима и организацијама
особа са инвалидитетом којим 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:  19, економска класификација: 481 - дотације
невладиним  организацијама,  опредељено  је 2.860.000,00 динара за  доделу  средстава  за
подстицање програма или пројеката од јавног интереса која спроводе удружења. 



На основу одредаба Одлуке о буџету Града Ниша за 2015. годину  („Службени лист
града Ниша“,  број  102/2014,  9/2015 и  35/2015),  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  23 удружења  и  организација, од  укупног  броја  пријава
прихваћено је 4 пријаве.

Укупан  износ  опредељених  средстава  за  финансирање  горе  наведених  програма  –
пројеката је 500.000,00 динара.

Комисија за спровођење конкурса за избор програма и пројеката од јавног интереса
утврдила је  Листу вредновања и рангирања пријављених програма и  пројеката, број:  88-
4/2015-15,  датум:  22. мај 2015.  године,  односно  број:  126-3/2015-15  датум:  02.  јул  2015.
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: 1186-4/2015-03
У Нишу,    31. јула 2015. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

                                  ПРЕДСЕДНИК

                                     Проф.др Зоран Перишић


