
               На пснпву шлана 12.Правилника п ближим критеријумима,нашину и ппступку дпделе 

средстава или недпстајућег дела средстава из бучета Града Нища за ппдстицаое прпграма и 

прпјеката пд јавнпг интереса кпја реализују удружеоа („Службени лист Града Нища“,брпј 82/2014) 

и шлана 27.Ппслпвника п раду Кпмисије за спрпвпђеое кпнкурса за избпр прпграма и прпјеката пд 

јавнпг интереса, бр.17-1/2015-15 пд 23.02.2015. гпдине, 

                Кпмисија за спрпвпђеое кпнкурса за избпр прпграма и прпјеката пд јавнпг интереса, на 

седници пдржанпј дана 10.03.2016 гпдине, утврђује  

 

 ЛИСТУ 

      ВРЕДНПВАОА И РАНГИРАОА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРПГРАМА И ПРПЈЕКАТА 

I Кпмисија за спрпвпђеое кпнкурса за избпр прпграма и прпјеката пд јавнпг интереса утврђује 

листу рангираоа и вреднпваоа пријављених прпграма и прпјеката пп Кпнкурсу за финансираое и 

суфинансираое прпграма и прпјеката пд јавнпг интереса кпје реализују удружеоа-прганизације 

пспба са инвалидитетпм у пбласти спцијалне защтите и защтите пспба са инвалидитетпм на 

теритприји Града Нища у 2016 гпдини за 17 пптпуних пријава и тп: 

1.Удружеое пспба са ампутацијама и ппвреда на раду са укупним брпјем бпдпва 150 и пдпбреним 

изнпспм средстава пд 430.000,00 динара. 

2. МО Савеза слепих Србије Нищ са укупним брпјем бпдпва 240 и пдпбреним изнпспм средстава 

пд 1.100.000,00 динара. 

3. Удружеое инвалида рада Града Нища са укупним брпјем бпдпва 170 и пдпбреним изнпспм 

средстава пд 650.000,00 динара. 

4. ГО цивилних инвалида рата Нищ са укупним брпјем бпдпва 190 и пдпбреним изнпспм средстава 

пд 830.000,00 динара. 

5. Удружеое грађана „Драгана Рпдић“ са укупним брпјем бпдпва 180 и пдпбреним изнпспм 

средстава пд 700.000,00 динара. 

6. Градскп удружеое церебралне и дешје парализе Нищ са укупним брпјем бпдпва 200 и 

пдпбреним изнпспм средстава пд 1.000.000.00 динара. 

7. Удружеое пбплелих пд мултипле склерпзе Округа Нищ са укупним брпјем бпдпва 210 и 

пдпбреним изнпспм средстава пд 1.010.000.00 динара 

8.Удружеое параплегишара нищавскпг Округа Нищ са укупним брпјем бпдпва 190 и пдпбреним 

изнпспм средстава пд 850.000,00 динара. 

9. Организација за защтиту права и ппдрщку пспбама са инвалидитетпм “ Из Круга“ Нищ са 

укупним брпјем бпдпва 180 и пдпбреним изнпспм средстава пд  680.000,00 динара. 



10.Нищкп удружеое студената са хендикеппм са укупним брпјем бпдпва 190 и пдпбреним 

изнпспм средстава пд 840.000.00 динара. 

11.Удружеое са менталним инвалидитетпм „МИ“ Нищ са укупним брпјем бпдпва 210 и пдпбреним 

изнпспм средстава пд 1.010.000.00 динара. 

12.Удружеое за ппмпћ пспбама са Даунпвим синдрпмпм са укупним брпјем бпдпва 180 и 

пдпбреним изнпспм средстава пд 750.000.00 динара. 

13. Центар за сампстални живпт пспба са инвалидитетпм Нищ са укупним брпјем бпдпва 160 и 

пдпбреним изнпспм средстава пд 550.000.00 динара. 

14. Удружеое пбплелих пд рака и са стпмпм„Нилкп“ Србије Нищ са укупним брпјем бпдпва 160 и 

пдпбреним изнпспм средстава пд 600.000.00 динара. 

15. Градска прганизација глувих и наглувих Нищ са укупним брпјем бпдпва 210 и пдпбреним 

изнпспм средстава пд 1.000.000.00 динара. 

16. Удружеое дистрпфишара Нищ са укупним брпјем бпдпва 200 и пдпбреним изнпспм средстава 

пд 1.000.000,00 динара. 

17. Удружеое пспба са аутизмпм Нищ са укупним брпјем бпдпва 140 и пдпбреним изнпспм 

средстава пд 400.000.00 динара. 

 

II.Листу  вреднпваоа и рангираоа прпграма и прпјеката пбјавити на званишнпј интернет страници 

Града Нища. 

Листе вреднпваоа и рангираоа прпграма и прпјеката дпставити Градпнашелнику Града Нища и 

кппрдинатпру Кпмисије за спрпвпђеое кпнкурса за избпр прпграма и прпјеката пд јавнпг 

интереса. 

III.Ушесници Кпнкурса за финансираое и суфинасираое прпграма и прпјеката пд јавнпг интереса, 

кпје реализују удружеоа-прганизације пспба са инвалидитетпм у пбласти спцијалне защтите и 

защтите пспба са инвалидитетпм на теритприји Града Нища у 2016 гпдини, имају правп пригпвпра 

у рпку пд 3 дана пд дана оенпг пбјављиваоа на званишнпј интернет страници Града Нища. 

IV.Одлуку п пригпвпру Кпмисија за спрпвпђеое кпнкурса за избпр прпграма и прпјеката пд јавнпг 

интереса дпнпси у рпку пд 15 дана пд дана пријема пригпвпра 

                                                                           

 

 



 

ПБРАЗЛПЖЕОЕ 

 

Градпнашелник Града Нища је расписап Кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпграма и 

прпјеката пд јавнпг интереса,кпје реализују удружеоа-прганизације пспба са инвалидитетпм у 

пбласти спцијалне защтите и защтите пспба са инвалидитетпм на теритприји Града Нища у 2016 

гпдини. 

На кпнкурс се пријавилп 17 удружеоа и прганизација пспба са инвалидитетпм, пд тпга je 

прихваћенo 17 пријавa са кпмплетнпм дпкументацијпм.  

 

У складу са  шланпм  12.Правилника п ближим критеријумима,нашину и ппступку дпделе средстава 

или недпстајућег дела средстава из бучета Града Нища за ппдстицаое прпграма и прпјеката пд 

јавнпг интереса кпја реализују удружеоа („Службени лист Града Нища“,брпј 82/2014) и шлана 

27.Ппслпвника п раду Кпмисије за спрпвпђеое кпнкурса за избпр прпграма и прпјеката пд јавнпг 

интереса, бр.17-1/2015-15 пд 23.02.2015. гпдине, Кпмисија је утврдила листу вреднпваоа и 

рангираоа пријављених прпграма и прпјеката. 

 

 

Брпј:  48-1/2016-15                                                                                                    Председник кпмисије 

Датум:10.03.2016.         Милан Златанпвић 


