
 На основу члана 56.Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“,број 
88/08), 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 Листe вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката бр.48-1/2016-
15 од 10.03.2016. године, 

 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 24.03.2016. године  доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

I 

 На основу спроведеног Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и 
шпројекта од јавног интереса која реализују удружења-организације особа са 
инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на 
територији Града Ниша у 2016.години, из буџета Града Ниша за 2016.годину, раздео 3-
Управа Града, глава 3.3- Управа за дечију, социјалну и прамарну здравствену заштиту, 
функција 010-болест и инвалидност, на буџетској позицији 103 са економском 
класификацијом 481 дотације невладиним организацијама, додељују се средства за 
финансирање следећих програма-пројеката: 

1. „Превентивне мере за особе са инвалидитетом и повреде на раду у локалној 
заједници и набавка најквалитетнијих медицинских помагала“ (II фаза) – подносилац 
Удружење особа са ампутацијама и повреда на раду у укупном износу од 430.000,00 
динара; 

2. „Годишња програмска активност организације“ – Унапређење положаја слепих и 
слабовдих лица у Нишу.  – подносилац Међуопштинска организација Савеза слепи 
Србије Ниш у укупном износу од 1.100.000,00 динара; 

3. „Годишња програмска активност удружења“ – Побољшање и унапређење 
положаја инвалида рада у локалној заједници– подносилац Удружење инвалида рада 
Града Ниша у укупном износу од 650.000,00 динара; 

4. „Унапређење положаја цивилних инвалида рата (жртава рата) у остваривању 
њихових права у локалној заједници, као и промоцији Конвенције  о забрани 
употребе касетног наоружања“ – подносилац Градска организација цивилних 
инвалида рата у укупном износу од 830.000,00 динара; 
 
5. „Живети и радити без предрасуда“ – подносилац Градско удружење церебралне и 
дечје парализе Ниш у укупном износу од 1.000.000,00 динара; 



6. „Унапређење положаја глувих и наглувих лица у Нишу“  – подносилац Градска 
организација глувих и наглувих Ниш у укупном износу од 1.000.000,00 динара; 

7. „Брига о прогресивним особама и психо-социјална подршка, медицинско 
саветовалиште, креативна радионица“  - II – подносилац Удружење мултипле 
склерозе Округа Ниш у укупном износу од 1.010.000,00 динара; 

8. „Програмске активности 2016 – ЦСЖ Ниша“  - подносилац Центар за самостални 
живот особа са инвалидитетом у укупном износу од 550.000,00 динара; 

9. „Годишња програмска активност удружења 2016“ – подносилац Удружење 
оболелих од рака и са стомом „Нилко“ Ниш у укупном износу од 600.000,00 динара; 

10. „Унапређење приступачности града“ – подносилац Удружење грађана “Драгана 
Родић“ у укупном износу од 700.000,00 динара; 

11. „Програм подршке осамостаљивању“ – подносилац Удружење особа са менталним 
инвалидитетом „МИ“ Ниш у укупном износу од 1.010.000,00 динара; 

12. „Стимулативно инклузивни програм“ – подносилац Удружење за помоћ особама 
са Даун синдромом Ниш у укупном износу од 750.000,00 динара; 

13. „Јачање капацитета организације кроз имплементацију програмских 
активности“ – подносилац Удружење параплегичара Нишавског округа у укупном 
износу од 850.000,00 динара; 

14. „Лакше до високог образовања“ – подносилац Нишко удружење студената са 
хендикепом у укупном износу од 840.000,00 динара; 

15. „Сервиси подршке женама са инвалидитетом“ – подносилац Организација за 
заштиту права  и подршку особа са инвалидитетом Србије... „Из круга“ Ниш у 
укупном износу од 680.000,00 динара; 

16. „Оснаживање и осамостаљивање особа са инвалидитетом“ – подносилац 
Удружење дистрофичара Ниш у укупном износу од 1.000.000,00 динара; 

17. „Подизање свести друштва, помоћ и подршка особама са аутизмом и њиховим 
породицама“ – подносилац Градско удружење за помоћ особа са аутизмом Ниш, у 
укупном износу од 400.000,00 динара; 

 

 

 



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 2016.годину, („Службени лист Града Ниша“ број 
98/15) раздео 3-Управа Града, глава 3.3- Управа за дечију, социјалну и прамарну 
здравствену заштиту, функција 010-болест и инвалидност, на буџетској позицији 103 са 
економском класификацијом 481 дотације невладиним организацијама, опредељено је 
13.400.000,00 динара за финансирање програма – пројеката удружења и организација особа 
са инвалидитетом. 
 Градоначелник Града Ниша је расписао Конкурс за финансирање и суфинансирање 
програма и пројеката од јавног инререса које реализују удружења – организације особа са 
инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на 
територији Града Ниша у 2016.години. 
 На Конкурс се пријавило 17 организација и удружења особа са инвалидитетом од 
чега је прихваћено свих 17 пријава. 

Укупан износ опредељених средстава за финансирање горе наведених програма – 
пројеката је 13.400.000,00 динара. 

Комисија за спровођење конкурса за избор програма и пројеката од јавног интереса 
утврдила је Листу рангирања и вредновања пријављених програма и пројеката бр.48-
1/2016-15 од 10.03.2016.године. 

У складу са листом вредновања и рангирања Управа за дечију, социјалну и 
прамарну здравствену заштиту је припремила предлог Решења којим се одобравају 
средства удружењима и организацијама особа са инвалидитетом за релизацију програма и 
пројеката. 

На основу наведеног Градско веће Града Ниша доноси ово Решење. 
 
Број: 384-10/2016-03 
 
У Нишу, 24.03.2016. године  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША  
  

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Љубивоје Славковић, дипл. правник 
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