
На  основу  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 (СЛ.лист Града 82/2014)

Комисија за спровођење конкурса за избор програма и
пројеката  од  јавног  интереса,на  седници  одржаној  дана
13.08.2015. године, утврђује 

Листу  вредновања  и  рангирања  пријављених
програма и пројеката                                 

I Комисија за спровођење конкурса за избор програма и
пројеката  од  јавног  интереса  утврђује  листу  рангирања  и
вредновања пријављених програма и пројеката по Конкурсу
за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од
јавног интереса,које реализују удружења-организације особа
са  инвалидитетом  у  области  социјалне  заштите  и  заштите
особа са  инвалидитетом на територији  Града Ниша у  2015
години , за четири пријаве и то:

1.Градска организација  глувих и  наглувих Ниш са  укупним
бројем  бодова  150  и  одобреним  износом  средстава  од
860.000,00 динара.

2.Удружење оболелих од мултипле склерозе Округа Ниш, са
укупним бројем бодова 140 и одобреним износом средства од
850.000,00 динара.

3.Удружење оболелих  од рака  и  особа  са  стомом“  НИЛКО“
Ниш  са  укупним  бројем  бодова  100  и  одобреним  износом
средстава од 350.000,00 динара.

4.Центар  за  самостални  живот  особа  са  инвалидитетом  са
укупним бројем бодова 100 и одобреним износом средстава
од 320.000,00 динара.



II Учесници конкурса имају право приговора у року од 3
дана од дана њеног објављивања.

III Листу вредновања и рангирања програма и пројеката
објавити   обавезно  на  званичној  интернет  страници  Града
Ниша.

IV  Одлуку  о  приговору  Комисија  доноси  у  року  од  15
дана од дана њеног пријема.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Градоначелник  Града  Ниша  је  расписао  Конкурс  за
финансирање  и  суфинансирање  програма  и  пројеката  од
јавног интереса,које реализују удружења-организације особа
са  инвалидитетом  у  области  социјалне  заштите  и  заштите
особа са  инвалидитетом на територији  Града Ниша у  2015
години.

На  конкурсу  се  пријавило  4  удружења  и  организација
особа са инвалидитетом, са комплетном документацијом.

           У  складу  са  чл.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  (СЛ.лист  Града  82/2014),  Комисија  је
утврдила  листу  вредновања  и  рангирања  пријављених
програма и пројеката.

Број: 156-2/2015-15   Председник 
Комисије



Датум, 13.08.2015. године                                                                           
Милан Златановић                                                                       


