
 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),  

Комисија за спровођење конкурса за избор програма и пројеката од јавног интереса на 
седници одржаној дана 17.07.2015. године, доноси 

Ближа мерила са допунским критеријумима и начином бодовања  
за избор програма или пројеката које реализују удружења – организације особа са 
инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на 

територији Града Ниша 
 

I Комисија за спровођење конкурса за избор програма и пројеката од јавног интереса 
утврђује ближа мерила са допунским критеријумима и начином бодовања за избор програма или 
пројеката које реализују удружења – организације особа са инвалидитетом у области социјалне 
заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша: 

 
1) репрезентативност удружења – организације (припадност Савезу) (не припада Савезу - 0 

бодова, припада Савезу – 20 бодова) 
2) број лица која обављају организаторске, административне и друге послове у удружењу 

(радно ангажована и ангажована лица), (за 1 лице – 10 бодова, 2 лица – 20 бодова, а 3 и више 
лица – 30 бодова) 

3) број чланова у удружењу- организацији (до 100 чланова – 10 бодова, до 1000 чланова – 
20 бодова, преко 1000 чланова – 30 бодова) 

4) број корисника који ће бити обухваћен програмом – пројектом или услугом (до 100 
чланова – 10 бодова, до 1000 чланова – 20 бодова, преко 1000 чланова – 30 бодова) 

5) спефичност удружења сходно врсти инвалидитета чланства (физички – 10 бодова, 
ментални – 20 бодова, сензорни – 30 бодова) 

6) спровођење пројектних активности (не– 0 бодова, да – 20 бодова) 
7) постојање удружења – организације и временски интервал у погледу континуитета 

коришћења буџетских средстава за спровођење програмских и пројектних активности (од 1 до 10 
година – 10 бодова, више од 10 година – 20 бодова ) 

8) усклађеност програм или пројекта са Акционим планом одрживог развоја Града Ниша (не 
– 0 бодова, да – 10 бодова) 

 
НАПОМЕНА: Максималан број бодова на основу ове ранг листе је (190), а минималан број бодова 
је (60) да би удружење било корисник буџетских средстава. 

 
 II Ближа мерила са допунским критеријумима и начином бодовања за избор програма или 
пројеката које реализују удружења – организације особа са инвалидитетом у области социјалне 
заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша доставити Управи за 
дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту, координатору Комисије за спровођење 
конкурса за избор програма и пројеката од јавног интереса и Служби за послове Градског већа. 
Број: 136-2/2015-15              
Датум: 17.07.2015.     
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