РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 56. Статута града Ниша („Службени лист града Ниша“, број 88/2008
и 143/2016), члана 72 Пословника о раду Градског већа града Ниша („ Службени лист града
Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016), 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 7/2017) и Листе вредновања и
рангирања пријављених програма и пројеката бр.27-2/2018-23 од 19.01.2018.године,
Градско веће града Ниша, на седници одржаној дана 29.01.2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I
Град Ниш прихвата реализацију и финансирање програма удружења на основу
спроведеног Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног
интереса која реализују удружења – организације особа са инвалидитетом у области
социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији града Ниша у 2018.
години, објављеног 27.12.2017. године и то:
1. „Заједно до успеха“, Удружење дистрофичара Ниш у износу до 1.300.000,00 динара;
2. . „Програм подршке осамостаљивања“, Удружења са менталним инвалидитетом
„МИ“ Ниш у износу до 1.400.000,00 динара;
3. „Годишња програмска активност удружења – Побољшање и унапређење положаја
инвалида рада у локалној заједници- 3 фаза“, Удружењe инвалида рада града Ниша у
износу до 1.100.000,00 динара;
4. „За бољи живот глувих и наглувих“, Градскa организацијa глувих и наглувих Ниш у
износу до1.350.000,00 динара;
5. . „Живети и радити без предрасуда- IV фаза“ Градско удружење церебралне и дечије
парализе Ниш“ у износу до 1.300.000,00 динара;
6. „Унапређење положаја слепих и слабовидих лица у Нишу-II фаза“, Међуопштинска
организација Савеза слепих Србије Ниш у износу до 1.300.000,00 динара;
7. „Унапређење положаја цивилних инвалида рата (жртва рата) у остваривању
њихових права у локалној заједници, као и промоција Конвенције о забрани употребе
касетног наоружења (IV)“, Градскa организацијa цивилних инвалида рата Ниш у
износу до 700.000,00 динара;
8. „Разумимо различитост II-фаза“, Удружењe грађана- Драгана Родић у износу до
1.130.000,00 динара;
9. „Бољи живот за ОСИ кроз имплементацију програмских активности“, Удружењe
параплегичара Нишавског округа- Ниш у износу до 1.230.000,00 динара;
10. „Превентивне мере за особе са ампутацијама и провреда на раду, њихове инклузије
у локалној заједници и набавка најквалитетнијих медицинских помагала (IV фаза)“,
Удружењe особа са ампутацијама и повреда на раду у износу до 950.000,00 динара;

11. „Брига о прогресивним особама и психосоцијална подршка, медицинско
саветовалиште, креативна радионица - IV“, Удружења оболелих од Мултипле склерозе
Округа Ниш“ у износу до 1.400.000,00 динара;
12. „Инклузија ратних војних инвалида и чланова породица палих бораца у друштвеној
и локалној заједници – II фаза“Удружењe ратних војних инвалида града Ниша у
износу до 780.000,00 динара;
13. „Сервиси подршке женама са инвалидитетом“, Из Круга...-Ниш организација за
заштиту права и подршку особама са инвалидитетом у износу до 1.130.000,00 динара;
14„Годишње активности удружења 2018“, Удружењe оболелих од рака и са стомом
„НИЛКО Србија“- Ниш у износу до 780.000,00 динара;
15. „И млади са хендикепом имају право на образовање“, Нишко удружење студената са
хендикепом у износу до 1.200.000,00 динара;
16. . „Програмске активности 2018“, Центра за самостални живот особа са
инвалидитетом-Ниш у износу до 900.000,00 динара;
17. „Стимулативно - инклузивни програм“, Удружење за помоћ особама са Дауновим
синдромом у износу до 1.100.000,00 динара;
18. „Заједно до функционалности и самосталности“, Градско удружење за помоћ
особама са аутизмом Ниш у износу до 950.000,00 динара.
II Циљ реализације програма удружења је побољшање положаја особа са инвалидитетом на
територији града Ниша и њихово активно укључивање у локалну заједницу.
III Време реализације програма удружења кроз дефинисане програмске активности је
дванаест месеци.
IV Укупна вредност програма је 20.000.000,00 динара.
V Средства за ову намену обезбеђена су у буџету града Ниша за 2018. годину, раздео 4Градска Управа, глава 4.1, Програм 11- Секретаријат за дечију и социјалну заштиту,
Програмска активност 0901-0003, функција 010-болест и инвалидност, на буџетској позицији
184, економскa класификацијa 481 - дотације невладиним организацијама за финансирање
програмских активности социјално-хуманитарних организација и права из проширених
видова социјалне заштите у износу од 20.000.000,00 динара.
VI Градоначелник града Ниша ће потписати Уговоре о финансирању програма са
удружењима и организацијама особа са инвалидитетом којим ће се регулисати права и
обавезе уговорних страна у реализацији програма.
VII Налаже се Градској управи града Ниша, Секретаријату за дечију и социјалну заштиту и
Секретаријату за финансије да реализују ово решење.

О б р а з л о ж е ње
Градоначелник града Ниша је расписао Конкурс за финансирање и суфинансирање
програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења – оргранизације особа са
инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на
територији града Ниша у 2018. години. Конкурс је објављен на интернет страници града
Ниша 27.12.2017. године број 4468/2017-01. Рок за подношење пријава по Конкурсу је 15
дана од дана објављивања Конкурса.

На Конкурс се пријавило 18 удружења-организација са програмима за које су
поднели захтеве за финансирање. На основу дефинисаних услова из конкурса 18 удружењаорганизација је испуњавало критеријуме за доделу средстава.
Комисија за спровођење конкурса за избор програма и пројеката од јавног интереса
утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката бр. 27-2/201823 од 19.01.2018.године.
Износ средстава за финансирање свих рангираних програма је 20.000.000,00 динара.
Одлуком о буџету града Ниша за 2018.годину, („Службени лист града Ниша“, број
130/17) раздео 4- Градска Управа, глава 4.1, Програм 11-Секретаријат за дечију и социјалну
заштиту, Програмска активност 0901-0003, функција 010-болест и инвалидност, на буџетској
позицији 184, економскa класификацијa 481 - дотације невладиним организацијама за
финансирање програмских активности социјално-хуманитарних организација и права из
проширених видова социјалне заштите предвиђено је 20.000.000,00 динара.
Градоначелник града Ниша ће у име Града закључити Уговорe са удружењима и
организацијама особа са инвалидитетом сходно члану 13. 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 7/2017).
У складу са листом вредновања и рангирања Градска управа града Ниша Секретаријат
за дечију и социјалну заштиту предлаже Градском већу града Ниша да донесе Решење као у
диспозитиву, а посебно ценећи значај реализације програма удружења-организација на
побољшање услова живота особа са инвалидитетом на територији града Ниша.

Број: 114-4/2018-03
У Нишу, 29.01.2018. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

