
 
На основу члана 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, 7/2017 и 116/2018) 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 12.06.2019. 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 
двадесетдве потпуне и прихватљиве пријаве и то: 

 
1. Удружење  „Животна снага“, са укупним бројем бодова 68 и одобреним износом 

средстава од 200.000,00 динара за реализацију Пројекта „За здраву и чисту 
животну и радну средину“; 

2. Удружење „Еко Мондо“, са укупним бројем бодова 74 и одобреним износом 
средстава од 250.000,00 динара за реализацију Пројекта „Зелени -Бункер“; 

3. Одред извиђача „Лола“, са укупним бројем бодова 68 и одобреним износом 
средстава од 200.000,00 динара за реализацију Пројекта „Природа – наша 
учионица“; 

4. Удружење грађана Свет у боји, са укупним бројем бодова 74 и одобреним 
износом средстава од 250.000,00 динара за реализацију Пројекта „СВЕТ У 
БОЈИ“ 

5. Удружење грађана „Еколенд“, са укупним бројем бодова 55 и одобреним 
износом средстава од _80.000,00 динара за реализацију Пројекта „Зелено 
двориште“; 

6. Једно Удружење Грађана ЈУГ, са укупним бројем бодова 73 и одобреним 
износом средстава од 240.000,00 динара за реализацију Пројекта „Очисти, научи 
сачувај“; 

7. Радне акције Делијски вис, са укупним бројем бодова 79 и одобреним износом 
средстава од 300.000,00 динара за реализацију Пројекта „За животну средину 
правимо акције али на бисмо могли без Ваше донације“ 

8. „Омладински едукативни центар“, са укупним бројем бодова 79 и одобреним 
износом средстава од 300.000,00 динара за реализацију Пројекта „Млади и 
органска производња као покретачи одрживог развоја“; 

9. Удружење грађана „Плант“, са укупним бројем бодова 64 и одобреним износом 
средстава од 150.000,00 динара за реализацију Пројекта „Зелени кутак“; 

10. Центар за развој грађанског друштва „Protekta“, са укупним бројем бодова 55 и 
одобреним износом средстава од 80.000,00 динара за реализацију Пројекта 
„Креативна рециклажа“; 



11. Удружење „Развојно-иновативни центар-Ниш“, са укупним бројем бодова 55 и 
одобреним износом средстава од 80.000,00 динара за реализацију Пројекта 
„Допринос очувању природних ресурса“; 

12. Удружење „Зелени кључ“, са укупним бројем бодова 57 и одобреним износом 
средстава од 90.000,00 динара за реализацију Пројекта „Еко-инфо караван у 
борби против климатских промена“; 

13. Едукативно-креативни центар за децу и младе „ТриоАрт“, са укупним бројем 
бодова 77 и одобреним износом средстава од 280.000,00 динара за реализацију 
Пројекта „Чувај своје окружење, чувај себе – природа – то смо Ми“ 

14. Еко клуб „Српски југ“, са укупним бројем бодова 72 и одобреним износом од 
220.000,00 динара за реализацију Пројекта „ЗЕЛЕНИ ЗАВИЧАЈ СРЦЕ БИРА: 
проучавај, подучавај, преваспитава! (зелена школа – школа у природи)“ 

15. Удружење грађана „Механизам младих Ниша“, са укупним бројем бодова 72 и 
одобреним износом средстава од 220.000,00 динара за реализацију Пројекта 
„Реци НЕ пластичним кесама“. 

16. Удружење „Медијски истраживачки центар“, са укупним бројем бодова 79 и 
одобреним износом од 300.000,00 динара за реализацију Програма „Са више 
знања до већег утицаја“ 

17. Удружење грађана „Покрет горана Града Ниша“, са укупним бројем бодова 66 и 
одобреним износом средстава од 170.000,00 динара за реализацију Пројекта 
„МОЈ ЗЕЛЕНИ ВРТИЋ уређење простора дворишта вртића „Петар Пан“ 
Медијана и вртића „Црвенкапа“ Палилула на територији Града Ниша са 
пратећим едукативним активностима“; 

18. Удружење жена „НЕВЕНИ“, са укупним бројем бодова 76 и одобреним износом 
средстава од 270.000,00 динара за реализацију Програма „Заједно за заштиту 
животне средине – жене знају како“ 

19. Медиа   и реформ центар Ниш, са укупним бројем бодова 57 и одобреним 
износом средстава од 90.000,00 динара за реализацију Програма „АДАПТ-НИШ: 
припрема Града Ниша за израду и доношење Плана адаптације на климатске 
промене за Град Ниш са проценом рањивости“ 

20. Удружење „Кућа чаја“, са укупним бројем бодова 57 и одобреним износом 
средстава од 90.000,00 динара, за реализацију Програма „Принцип одрживог 
сакупљања лековитог биља и очување биодиверзитета“ 

21. Друштво за одрживи развој Лалиначке слатине, са укупним бројем бодова 53 и 
одобреним износом од 60.000,00 динара, за реализацију Програма „Укључи се за 
одрживи развој наше Лалиначке слатине“ 

22. Удружење „АзБуки“, са укупним бројем бодова 55 и одобреним износом 
средстава од 80.000,00 динара за реализацију Пројекта „Здраве мобилне баште“. 

II Бодовна листа на основу ближих мерила са допунским критеријумима и 
Табеларни приказ поднетих пријава са утврђеним чињеничним стањем су саставни део 
Закључка. 

 
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 26 удружења, сва са потпуном документацијом.  
  

Прихватљиви предложени пројекати од јавног интереса су:  
 
Пројекат „За здраву и чисту животну и радну средину“, који реализује Удружење 

„Животна снага”. Циљ пројекта је очување и заштита здравља људи, целовитости, 
разноврсности и квалитета екосфере, као и унапређење животне средине, а превасходно 
простора који нас окружује, односно, стварање неопходних услова да Град Ниш буде 
еколошки чистији Град, а по узору на модерне европске градове; уклањање баријера 
менталног типа променом досадашњих навика,м као и стицање и одржавање нових 
здравствених животних навика; утицај на свест појединаца о значају заштите  и 
очувања здраве и чисте животне средине. По завршетку пројекта, наставиће се са 
другом фазом пројекта предузимањем одговарајућих мера на нивоу локалне заједнице у 
наредном периоду, посебно поштовањем одлуке о комуналном реду и пооштравањем 
мера казнене политике у Републици Србији. 

 
Пројекат „Зелени Бункер“, који реализује Удружење „Еко Мондо”Ниш. Циљ 

пројекта је Циљ пројекта је унапређење животне средине, обезбеђење естетски лепе и 
уређене зелене површине, обезбеђење услова за одмор одраслих и игру деце као и 
подизање нивоа еколошке свести грађана популаризација и јачања свести о значају 
животне средине. Пројекат је намењен како станарима овог блока тако и свим 
грађанима града Ниша. Сва посађена вегетација је вишегодишња, тако да ће ЗЕЛЕНИ 
БУНКЕР годинама представљати праву зелену оазу у строгом центру гарада за 
боравак и одмор грађана у пријатном амбијенту. 

Пројекат „Природа - наша учионица“, који реализује Одред извиђача „Лола”. Кроз 
овај пројекат радиће се на едукацији деце и младих у области заштите животне средине 
и одрживог развоја, сналажења и боравка у природи; унапређивању превентивних 
активности везаних за поплаве, пожаре, временске непогоде; оспособљавању кадрова 
који ће представљати ресурс за локалну заједницу. Циљна група ће стећи знања и 
вештине из области заштите животне средине посебно из сегмента где човекова 
небрига о природи доводи до непогода и угрожавања безбедности. Деца и млади ће 
учествовати у акцији која доприноси заједници, али и кроз коју ће показати колико је 
значајан допринос свих грађана. Након престанка подршке извиђачи ће имати едукован 
кадар који може да програм пројекта спроводи током трајања извиђачких кампова и 
излета. Свој рад на наведеној проблематици у пројекту био би проширен кроз сарадњу 
са сеоским школама. 



Пројекат „СВЕТ У БОЈИ“, који реализује Удружење грађана „Свет у боји“. Циљ 
пројекта је унапређење квалитета живота у средини којој се спроводи пројекат и 
очување животне средине као и подизање свести о истој. Постоји могућност за наставак 
оваквог пројекта јер очување животне средине је сталан процес. 

Пројекат „Зелено двориште“ који реализује Удружење грађана „Еколенд“. 
Пројекат има за циљ улепшавање и оплемењивање школског дворишта, стварање 
услова да се деца играју у лепом окружењу, као и стварање позитивног става о 
еколошкој естетици и еколошком моралу код деце најмлађег узраста, формирање 
еколошке културе и подизање еколошке свести. Управа основне школе „Душко 
Радовић“ обавезала се да ће се старати о садницама, редовно их заливати и неговати, 
што су навели у сагласности за реализацију пројекта у њиховој школи. Школа ће у 
предстојећем периоду уложити напоре да додатно уреди своје двориште засађивањем 
нових садница и на тај начин настави реализацију активности које је Еколенд започео 
реализацијом овог пројекта. 

Пројекат „Очист, научи, сачувај “ који реализује Једно Удружење Грађана „ЈУГ“. 
Пројекат има за циљ чишћење најпосећенијих локација (излетишта) у граду и 
периферији, и промоција и указивање на њихов значај, како учесницима пројекта тако и 
широј јавности. На тај начин формира се група младих људи који имају виши степен 
друштвене одговорности, који ће бити најбољи промотери не само резултата овог 
пројекта већ ће стечено знање и контакте моћи да употребе у свом даљем раду и 
додатно допринесу заштити природних добара у нашем окружењу. Едукацијом ове 
прве групе младих се ствара језгро које ће утицати на своје окружење и тиме и 
промовисати сам пројекат, и тиме допринети да заинтересованост за учешће и поновно 
организовање оваквих активности буде све веће. 

Пројекат „За животну средину правимо акције али не би смо могли без ваше 
донације!“, који реализује Радне акције „Делијски вис”. Циљ пројекта је утицај на 
вредносне системе млађих нараштаја и усађивање вредности да је важно чувати нашу 
природу, свој град и своје насеље; утицај на млађе генерације на квалитетније 
провођење слободног времена; допринос развоју заједнице и добрих комшијских 
односа спајањем људи кроз рад и дружење; промоција здравих стилова живота, 
омладинског активизма; оплемењивање јавног простора и животне средине. Одрживост 
би се огледала у очувању споменика културног и историјског значаја (Британско-
српско гробље) у виду меморијалног парка. 

 
Пројекат "Млади и органска производња као покретачи одрживог развоја", који 

реализује Омладински Едукативни Центар. Циљ пројекта је подстаћи одржив развој и 
заштиту животне средине кроз примену концепта органске производње од стране 
младих са територије Града Ниша. Специфични циљ пројекта је функционално 
оспособити младе за бављење оргаснком пољопривредом и самим тим развити њихову 
свест  о значају заштите животне средине и рационлном коришћењу природних 
ресурса. Имплементација пројекта се одвија кроз институције које већ функционишу и 
баве се активностима и циљевима које су обухваћене пројектом. Укључивањем КЗМ-е, 
медија, локалне самоуправе, школа и  факултета обезбеђује се континуитет 
имплементације активности које су се реализовале у току пројекта и у периоду после 



његовог завршетка, тако да институције укључене у пројекат  које су радиле и пре 
његовог почетка, радиће и после његовог завршетка, чиме  се обезбеђује 
институционална одрживост. С обзиром да суштина пројекта јесте да се млади 
мотивишу и оспособе за бављење органском производњом као видом еколошког 
предузетништва, одрживот се огледа у томе што ће млади након стечене основе моћи 
да наставе да развијају своје послове и што је још битније, након развијене мреже 
младих који су заинтересовани за ову област, омогућиће се даља комуникација и 
размена информација. Други сегмент одрживости се односи на проналазак фондова 
који могу да финансирају овакве или сличне активности и помажу у отпочињању 
бизниса у овој сфери, чиме би се директно дотакла и сфера одрживог развоја и заштите 
животне средине. 

Пројекат „Зелени кутак“, који реализује Удружење грађана "Плант". Пројекат има 
за циљ подизање еколошке свести и правилног односа према природном окружењу кроз 
активности на уређењу школског дворишта; подизање нивоа интересовања ученика за 
заштиту и очување природног окружења; озелењавање и уређивање школског дворишта 
Основне школе ''Војислав Илић Млађи''. Одрживост пројекта ће се огледати у: подигнутој 
свести ученика за очување природног окружења, у створеном пријатном амбијенту за 
боравак, игру и дружење ученика, у даљем активирању наставника, ученика и родитеља да 
дају свој допринос како би настао пријатан простор за боравак и рад ученика, у 
задовољеним потребама ученика стицањем нових знања, рекреацијом и социјализацијом, у 
позитивном утицају на локалну заједницу за развијање потребе даљег уређења 
ваншколског простора.  

 
Пројекат „Креативна рециклажа“, који реализује Центар за развој грађанског 

друштва „Protecta“. Циљ пројекта је подизање свести о потреби очувања и  заштите 
животне средине и одговорном понашању према управљању отпадом кроз едукацију о 
рециклажи деце основношколског узраста од 1 до 4 разреда на територији Града Ниша, 
повећање заступљености садржаја о заштити животне средине и одрживом развоју у 
ваннаставним програмима као и обезбеђивање услова за креативно деловање младих у 
области рециклаже и стицање сазнања о штетности отпада по здравље. Овакав вид 
едукације кроз практичне радионице може се спроводити у континуитету. Такође, 
постоји могућност да се активности спроведу и са вишим разредима основне школе а 
практичан рад уз учење је увек занимљивији деци.  

Пројекат „Допринос очувању природних ресурса“, који реализује Удружење 
„Развојно-иновативни Центар”-Ниш. Циљ пројекта је подизање свести  и информисање 
популације о значају рационалног коришћења природних ресурса, савети за уштеду 
воде, струје, коришћење алтернативних енергија како би свако дао свој допринос 
очувању планере и природних ресурса; промовисање  зеленог бизниса. Одрживост се 
огледа у појачаним капацитетима информативно-едукативним материјалима; 
умрежавање већег броја организација; могућност аплицирања код страних и домаћих 
донатора. 

Појекат „Еко-инфо караван у борби против климатских промена“, који реализује 
Удружење грађана „Зелени кључ“. Циљ пројекта је упознавање и информисање грађана 
о значају заштите животне средине и везу између управљања отпадом и климатских 
промена; повећање нивоа еколошке свести и одговорности. Стварање услова за 
унапређење институционалног система управљања  заштитом животне средине на 



локалном нивоу и бољи квалитет животне средине. Одрживост се огледа у формирању 
еколошке културе и повећању еколошке свести. 

 
Пројекат „Чувај своје окружење, чувај себе – Природа – то смо Ми“ који 

реализује Едукативно-креативни центар за децу и младе "ТриоАрт". Општи циљ 
пројекта је повећање степена еколошке свести младих лица од 15 – 30 година са 
територије Града Ниша о очувању и заштити животне средине указивање на проблем 
еколошке катастрофе; промоција и развој програма заштите и очувања животне 
средине; чистији, лепши и уређенији Град Ниш. Могућност за наставак оваквог типа 
пројекта о развоју еколошке свести и промоцији и развоју програма заштите и очувања 
животне средине увек постоји и увек је актуелна, зашта се за финансијска средства 
може аплицирати код градских, републичких и иностраних донаторских институција и 
организација.  

Пројекат „ЗЕЛЕНИ ЗАВИЧАЈ СРЦЕ БИРА: проучавај, подучавај, 
преваспитавај! (зелена школа – школа у природи)“ који реализује Еко Клуб "Српски 
југ". Циљ пројекта је освешћивање о неопходности подизања друштвене свести о 
значају здраве животне средине подигне на максимални ниво, с посебним акцентом да 
се и млади еколози нађу у улози едукатора својих родитеља и родитеља њихових 
родитеља. У процесу чишћења и оживљавања загађеног простора, а посебно бројних 
извора, на простору старог корита Нишаве учествују све структуре локалног 
становништва. Реч о практичном наставку већ реализованог прошлогодишњег пројекта 
и зато што је конкретно старо корито Нишаве подручје од изузетног значаја за мештане 
околних насеља и сам Град Ниш. 

Пројекат „Реци НЕ кесама пластичним“, који реализује Удружење грађана 
„Механизам младих“. Циљ пројекта је смањење деградације животне средине и њено 
очување; потпуно избацивање из употребе пластичних кеса и коришћење торби од 
рециклираног материјала за вешекратну употребу; едукација потрошача и развој 
„зелених“ навика и подизање еколошке свести код локалног становништва о 
прекомерној употребни пластичне амбалаже. Пројекат је одржив и његова одрживост 
се огледа у поновној употреби подељених торби од рециклираног материјала при 
наредној куповини, а самим тим се директно утиче на смањење употребе пластичних 
кеса.  
Постоји могућност за наставак пројекта након истека уговора, где би торбе од 
рециклираног материјала обезбедиле компаније чији се производи налазе у 
малопродаји, удружење би обезбедило волонтере.  
 

Пројекат „Са више знања до већег утицаја“ који реализује Удружење "Медијски 
истраживачки центар". Циљ пројекта је заговарање и подизање свести грађана Ниша о 
неопходности заштите здравља људи, целовитости, разноврсности и квалитета 
екосфере, као и унапређење животне средине, а превасходно простора који нас 
окружује, стварање услова да Град Ниш буде еколошки чистији Град. Одрживост се 
огледа у квалитетнијој производњи медијских садржаја. 

 
Пројекат „МОЈ ЗЕЛЕНИ ВРТИЋ“ уређење простора дворишта вртића „Петар 

Пан“ Медијана и вртића „Црвенкапа“ Палилула на територији Града Ниша са 
пратећим едукативним активностима“ који реализује Покрет горана Града Ниша. 



Циљ пројекта је допринос унапређењу јавне хигијене у локалним заједницама, 
чишћење отпада, грања, озелењавање и садња четинарских и листопадних одраслих 
садница, постављање инфо-табли, уређење и еколошко побољшање простора – естетски 
и едукативни значај. Одрживост се огледа у подизању свести локалног становништва и 
деце предшколског узраста и одржавању засађеног материјала. 

 
Пројекат „Заједно за заштиту животне средине-жене знају како“ који реализује 

Удружење жена "НЕВЕНИ". Одрживи развој практично примењен у домаћинствима 
као допринос ублажавању и адаптацији на климатске промене; повећање личне 
одговорности према животној средини; повећана рециклажа и одговорно поступање са 
отпадом у домаћинствима; повећана знања  о енергетској ефикасности у 
домаћинствима и смањење, ублажавање и адаптација на климатске промене. Пројекат 
је усмерен углавном на женску популацију. Одрживост се огледа у појачаним 
капацитетима самог удружења да понови еколошке активности; да се од бизнис сектора 
и ЈКП потражују одређена средства за доштампавање приручника. 

 
Пројекат „АДАПТ – НИШ: припрема Града Ниша за израду и доношење Плана 

Адаптације на климатске промене за Град Ниш са проценом рањивости“ који 
реализује Медиа и реформ центар Ниш. Циљ пројекта је припремити јавни, цивилни и 
пословни сектор  као и медије за учешће у изради и доношењу Плана адаптације на 
климатске промене за Град Ниш са проценом рањивости Дефинисати потребе локалне 
заједнице и подићи свест о значају теме за учешће у изради и доношењу Плана 
адаптације на климатске промене за град Ниш са проценом рањивости; обучити 
представнике сва три сектора као и представнике медија за почетак процеса израде и 
доношења Плана адаптације на климатске промене за Град Ниш са проценом 
рањивости; креирати Јавну политику у области прилагођавања на климатске промене 
као основа за израду и доношење Плана адаптације на климатске промене за Град Ниш 
са проценом рањивости. 

Након истека Уговора реално је очекивати почетак израде и доношења Плана 
адаптације на климатске промене за Град Ниш са проценом рањивости што је логичан и 
једино могућ наставак ових активности имајући у виду да ћемо имати припремљен део 
локалне заједнице, из сва три сектора, као и медије. Почетак процеса израде и 
доношења Плана адаптације на климатске промене за град Ниш са проценом рањивости 
представља праву одрживост пројекта са даљим бенефитима за локалну заједницу. 

Пројекат „Принципи одрживог сакупљања лековитог биља и очување 
биодиверзитета“ који реализује Удружење "Кућа чаја". Циљ пројект је подизање 
шире јавности о значају очувању шумских екосистема; едукација сакупљача шумских 
плодова и лековитог биља о добрим сакупљачким праксама; подизање свести шире 
јавности о значају очувања биодиверзитета. Оснажени, едуковани сакупљачи, створене 
повезнице са широм јавношћу и институцијама подршке, практично на терену даће 
допринос у виду примене одрживих пракси. 

 
Пројекат „Укључи се за одрживи развој наше Лалиначке слатине“ који реализује 

Друштво за одрживи развој Лалиначке слатине. Циљ пројекта је оснаживање локалног 
становништва и институција подршке за заједничко деловање у циљу одрживог развоја 
заштићеног подручја природе Лалиначке слатине; подизање свести локалног 



становништва о социо-екомомском значају заштићеног природног добра „Лалиначке 
слатине“; анимирање управљача, Дирекције за изградњу Града Ниша и стварање 
партнерства са ЈЛС –Секретаријата за заштиту животне средине; Стварање, иницирање 
мреже са локалним становништвом, стручним, научно образовним институцијама, 
привреде, организацијама цивилног друштва и локалном самоуправом. Предлог 
пројекта је усмерен управо на одрживост подручја и даљи развој који зависи од циљних 
група пројекта.  

 
Пројекат „Здраве мобилне баште“ који реализује Удружење „АзБуки“. Циљ 

пројекта је подизање свести о важности екологије, заштите животне средине и зелене 
економије код младих кроз активности ученика основних школа и деце полазника 
Дечијег културног центра. Као и боља информисаност и знање младих о заштити 
животне средине; знање о зеленој економији и узгоју биљака у урбаној средини; 
мотивација младих за примену иновативних метода узгоја.  
Мобилне баште остају у Дечијем културном центру где ће деца, полазници центра, имати 
прилику и могућност да и даље узгајају биљке које одликују наш крај током читаве 
школске године. Такође, ученици који су прошли радионице постају вршњачки едукатори и 
преносе своје знање осталим ученицима који остају у школи и настављају коришћење 
башти. Биљке из баште се користе у исхрани, а на сајмовима се могу продавати и куповати 
материјал за обнављање мобилних башти.  
  
Предложени пројекати од јавног интереса који нису прихватљиви су: 
 

Пројекат „Еко Едукација“, који је поднело Удружење грађана „Руски Клуб“. 
Предложени пројекат финасиран је 2017. године од стране Секретаријата. Били су 
партнери на пројекту Удруженја „Еколенд“.  

На основу наведеног, ово удружење не остварује право да добије средства по 
конкурсу, број: 852/2019-01 од 20.03.2019. године; 

 
Пројекат „Значај чистих површина за кретање особа у инвалидским 

колицима и лица која користе остала помагала“, који је поднело Удружење 
„Драгана Родић“. Укупан број бодова предложеног Пројекта је 28. У складу са 
конкурсом, Пројектовани са 50 и мање бодова се не финасирају. 

На основу наведеног, ово удружење не остварује право да добије средства по 
конкурсу, број: 852/2019-01 од 20.03.2019. године; 

 
Пројекат „Наши зелени кораци“, који је поднело Удружење зелена градња. 

Укупан број бодова предложеног Пројекта је 48. У складу са конкурсом, Пројектовани 
са 50 и мање бодова се не финасирају. Удружење зелена градња учествовало је на 
конкурсу и 2018.године и за тада добијена средства нису доставили комплетан 
Извештај о реализацији пројекта за 2018. годину.  

На основу наведеног, ово удружење не остварује право да добије средства по 
конкурсу, број: 852/2019-01 од 20.03.2019. године; 
 

Пројекат „Урбана органска башта“, који је поднело Удружење “Огледна 
башта“. Решење из АПР-а о промени заступника од 05.04.2019. године. Нови заступник 
је потписао и Одлуку о усвајању предлога пројекта од 02.04.2019. године као и Одлуку 
о усвајању програма рада за 2019. године од 14.01.2019. године. 

На основу наведеног, ово удружење не остварује право да добије средства по 
конкурсу, број: 852/2019-01 од 20.03.2019. године; 



  
На основу члана 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, 7/2017 и 116/2018) 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: 179-2/2019-23  ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
   
Датум, 12.06.2019. године  Ненад Никодијевић 
 



Број бодова Одобрена средства

Ред
. 

бр.
Назив носиоца пројекта

Референце 
пројекта до 

40

Циљеви 
који се 

постижу 
до22

Буџет 
пројекта 

до 18

Компетенције 
пројектног 
тима до 12

Претходно 
искуство удружења 
у области заштите 

животне средине до 
8

Укупно РСД

1 Удружење "Животна 
Снага" 30 16 12 10 0 68 200.000,00

2 Удружење "Еко Мондо" 33 20 12 9 0 74 250.000,00

3 Одред извиђача "Лола" 24 18 10 10 6 68 200.000,00

4 Удружење грађана "Свет у 
боји" 33 19 12 10 0 74 250.000,00

5
Друштво српско-руског 

пријатељства "Руски Клуб"-
Ниш

Предложени пројекат финансиран 2017. године од 
СЗЖС. Били су партнери на пројекту Удружењу 

Еколенд.

6 Удружење грађана 
"Еколенд" 14 12 9 12 8 55 80.000,00

7 Једно Удружење грађана 
"Југ" 32 18 13 10 0 73 240.000,00

8 "Радне акције Делијски 
Вис" 34 20 16 9 0 79 300.000,00

9 Омладински едукативни 
центар 33 17 10 11 8 79 300.000,00

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 2019. године

 Ближа мерила за избор програма или 
пројеката-Критеријуми за избор програма/пројекта 



10 Удружење грађана "Плант" 23 15 8 10 8 64 150.000,00

11
Центар за развој 

грађанског друштва 
"Protecta"

17 10 8 12 8 55 80.000,00

12 Удружење "Развојно- 
иновативни центар-Ниш" 20 11 8 10 6 55 80.000,00

13 Удружење грађана"Зелени 
кључ" 18 11 8 12 8 57 90.000,00

14 Удружење "Драгана 
Родић" 10 6 6 6 0 28 У складу са конкурсом, Пројекти бодовани са 50 и мање 

бодова се не финансирају.

15
Едукативно-креативни 
центар за децу и младе 

"ТриоАрт"
33 18 12 8 6 77 280.000,00

16 Еко-клуб "Српски југ" 26 18 12 10 6 72 220.000,00

17 Удружење грађана 
"Механизам младих Ниша" 26 18 10 12 6 72 220.000,00

18 Медијски истраживачки 
центар 34 19 14 12 0 79 300.000,00

19 Покрет горана Града Ниша 23 17 8 10 8 66 170.000,00

20 Удружење жена "Невени" 28 16 12 12 8 76 270.000,00

21 Медиа и реформ Центар 
Ниш 18 11 8 12 8 57 90.000,00

22 Кућа Чаја 19 12 10 10 6 57 90.000,00



23 Дрштво за одрживи развој 
Лалиначке слатине 20 17 10 6 0 53 60.000,00

24 Удружење зелена градња 14 10 6 10 8 48
У складу са конкурсом, Пројекти бодовани са 50 и мање 

бодова се не финансирају. Нису доставили комплетан 
извештај о реализацији пројекта за 2018. годину.

25 Удружење "Огледна 
башта"

Решење из АПР-а о промени заступника од 05.04.2019. 
године, Одлука о усвајању предлога пројекта од 

02.04.2019. године коју је потписао нови заступник, као 
и Одлуку о усвајању програма рада за 2019. годину од 

14.01.2019. године. 

26 Удружење "АзБуки" 16 13 8 10 8 55 80.000,00

Укупно: 4.000.000,00
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