
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),  

Комисија за спровођење конкурса за избор програма и пројеката од јавног 
интереса на седници одржаној дана 14.03.2019. године, доноси 

 
Критеријуми и ближа мерила  

за вредновање и рангирање пријављених програма и пројеката 
 

I Комисија за спровођење конкурса за избор програма и пројеката од јавног 
интереса утврђује критеријуме и ближа мерила за вредновање и рангирање 
пријављених програма и пројеката које реализују удружења у области заштите животне 
средине на територији Града Ниша, а који су од јавног интереса и односе се на 
унапређивање образовања о одрживом развоју и заштити животне средине, 
унапређење квалитета живота у урбаним срединама, заштиту и унапређење квалитета 
природе и климатске промене: 

 
Критеријуми за избор програма - пројекта 
 

 - Референце пројекта: начин реализације пројектних активности у оквиру ове 
тематске области (величина циљне групе обухваћена пројектом; партнерства на 
пројекту, иновативни приступ решавања одабраног проблема, практично решавање 
одабраног проблема); очекивани резултати пројекта; могућност развијања пројекта и 
његова одрживост;  
 - Циљеви који се постижу: могућност имплементације пројекта; степен унапређења 
стања у области у којој се пројекат спроводи; обим задовољавања јавног интереса – 
усаглашеност са стратешким и другим документима јавних политика у области заштите 
животне средине , природе и одрживог развоја; 
 - Буџет пројекта: финансирање и суфинансирање пројекта из других извора 
(висина потраживаних средстава, извори суфинансирања); оправданост буџета 
пројекта; законитост и ефикасност раније коришћених средстава; 
 - Компетенције пројектног тима; (образовање, стручност и друге пројектне 
компетенције за ову тематску област, садржане у биографијама пројектног тима); 
  - Претходно искуство удружења у области заштите животне средине, природе и 
одрживог развоја. 
 

Ближа мерила за вредновање и рангирање пријављених пројеката: 
 

Критеријуми за одабир пројеката Максималан број 
бодова 

Референце пројекта 40 
Циљеви који се постижу 22 
Буџет пројекта 18 
Компетенције пројектног тима 12 
Претходно искуство удружења у области заштите животне 
средине 8 

Укупан максимални број бодова 100 



 
 Максималан број бодова на основу ове ранг листе је 100, а минимални број 
бодова је 50 да би подлосилац пријаве могао да буде корисник средстава. 
 У случају истог броја бодова, предност ће бити дата пројектима који остваре већи 
број бодова на критеријуму следећим редоследом: циљеви који се достижу, буџет 
пројекта, квалификације пројектног тима и претходно искуство. 
 Ради потпунијег сагледавања квалитета предлога пројекта Комисија може 
тражити појашњења предлога пројекта. Комисија може да предложи ревидирање 
активности и буџета предлога водићи рачуна о укупном износу расположивих средстава 
по Конкурсу, усаглашености трошкова за поједине намене са истим или сличним 
трошковима код других пројеката и другим чињеницама од утицаја на 
финансирање/суфинансирање пројеката и приоритете расписаног јавног конкурса. 
 Град Ниш задржава право да по предметном конкурсу не додели укупно 
опредељена средства, уколико квалитет предложених пројеката није задовољавајући, 
односно нису испуњени захтевани услови. 

 
 II Критеријуме и ближа мерила за вредновање и рангирање пријављених 
програма и пројеката које реализују удружења у области заштите животне средине на 
територији Града Ниша доставити Градској управи града Ниша – Секретаријату за 
заштиту животне средине, координатору Комисије за спровођење конкурса за избор 
програма и пројеката од јавног интереса и Служби за послове Градског већа. 

 

Број: 78-2/2019-23           
Датум: 14.03.2019. године    
 
 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА  
ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА 
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