
Комисија за спровођење конкурса за избор програма и пројеката од јавног 

интереса, на седници одржаној 17.07.2015. године, донела је 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I Комисија за спровођење конкурса за избор програма и пројеката од јавног 

интереса констатује да на Листу вредновања и рангирања пријављених програма и 

пројеката по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и 

пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне 

средине на територији Града Ниша у 2015. години под називом „Зелени Ниш“, број 

126-2/2015-15 од 02.07.2015. године, нису поднети приговори учесника конкурса. 

II Комисија за спровођење конкурса за избор програма и пројеката од јавног 

интереса упућује Листу вредновања и рангирања пријављених програма и 

пројеката по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и 

пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне 

средине на територији Града Ниша у 2015. години под називом „Зелени Ниш“ 

Управи за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, како би Управа 

припремила Предлог решења о избору програма и пројеката којима се из буџета 

Града Ниша додељују средства за подстицање програма и пројекта или 

недостајућег дела средстава за финансирање програма и пројеката и исти 

доставила Градском већу Града Ниша, на даљу надлежност. 

III Закључак доставити: координатору Комисије за спровођење конкурса за 

избор програма и пројеката од јавног интереса, Управи за привреду, одрживи 

развој и заштиту животне средине и Служби за послове Градског већа. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 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), прописано је да Одлуку о избору програма и пројеката 

којима се из буџета Града Ниша додељују средства за подстицање програма и 

пројекта или недостајућег дела средстава за финансирање програма и пројеката, 

Градско веће доноси у року од 30 дана од дана утврђивања Листе вредновања и 

рангирања пријављених програма и пројекта. 

Комисија за спровођење конкурса за избор програма и пројеката од јавног 

интереса утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених програма и 

пројеката по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и 

пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне 

средине на територији Града Ниша у 2015. години под називом „Зелени Ниш“, број 

126-2/2015-15 од 02.07.2015. године. На Листу вредновања и рангирања 

пријављених програма и пројеката нису поднети приговори учесника конкурса. 

 



Комисија упућује Листу вредновања и рангирања пријављених програма и 

пројеката како би Управа припремила Предлог решења о избору програма и 

пројеката којима се из буџета Града Ниша додељују средства за подстицање 

програма и пројекта или недостајућег дела средстава за финансирање програма и 

пројеката и исти доставила Градском већу Града Ниша, на даљу надлежност. 

На основу наведеног, Комисија за спровођење конкурса за избор програма 

и пројеката од јавног интереса доноси овај закључак. 

 

 

 

Број: 136-4/2015-15              

Датум: 17.07.2015. године    

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА  

ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 

Милан Златановић 


