На основу члана 26. Пословника о раду Комисије за спровођење конкурса за
избор програма и пројеката од јавног интереса, број 17-1/2015-15 од 23.02.2015.
године,
Комисија за спровођење конкурса за избор програма и пројеката од јавног
интереса, на седници одржаној 23.03.2017. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I Комисија за спровођење конкурса за избор програма и пројеката од јавног
интереса констатује да је по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма
од јавног интереса које реализују удружења – организације особа са
инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом
на територији Града Ниша у 2017. години, поднето укупно 20 пријава, да су све
пријаве достављене у року који је одређен огласом о јавном конкурсу, да се ради о
пријавама на предметни конкурс, да је 18 пријава са потпуном документацијом, а
да су 2 пријаве поднете од стране удружења које није регистровано као удружење/
организација особа са инвалидитетом.
II Упућују се поднете пријаве са пратећом документацијом по Конкурсу за
финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса које реализују
удружења – организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и
заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2017. години,
Градској управи Града Ниша - Секретаријату за дечију и социјалну заштиту, како
би Секретаријат припремио евиденционе податке (табеларни приказ приспелих
предлога) са мишљењем о поднетим пријавама учесника и предлог Листе
вредновања и рангирања пријављених програма и исте доставила Комисији на
даљу надлежност.
III Списак поднетих пријава по Конкурсу за финансирање и суфинансирање
програма од јавног интереса које реализују удружења – организације особа са
инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом
на територији Града Ниша у 2017. години, саставни је део овог закључка.
IV Овај закључак доставити: координатору Комисије за спровођење конкурса
за избор програма и пројеката од јавног интереса, Градској управи Града Ниша Секретаријату за дечију и социјалну заштиту и Служби за послове Градског већа.

Образложење
Чланом 8. 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 и 7/2017), прописано је да стручне послове за потребе
комисије обавља Градска управа Града Ниша - Секретаријат надлежан за област
за коју се конкурс расписује.
Чланом 26. Пословника о раду Комисије за спровођење конкурса за избор
програма и пројеката од јавног интереса, број 17-1/2015-15 од 23.02.2015. године,
прописано је да надлежни субјекти припремају евиденционе податке (табеларни
приказ приспелих предлога) са мишљењем о поднетим пријавама учесника, а
чланом 27. Пословника да припрему материјала за одлучивање и утврђивање
Листе вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката, за потребе
Комисије обављају надлежни субјекти.
На основу наведеног, Комисија за спровођење конкурса за избор програма и
пројеката од јавног интереса доноси овај закључак.
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КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА
ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

ПРЕДСЕДНИК
Мирослава Јовановић

Редни
број

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

Назив
организације/удружења
Удружење оболелих од
мултипле склерозе округа
Ниш
Градска организација
глувих и наглувих Ниш
Међуопштинска
организација Савеза
слепих Србије Ниш
Удружење параплегичара
Нишавског округа - Ниш
Удружење особа са
ампутацијама и повреда
на раду
Нишко удружење
студената са хендикепом
Организација за заштиту
права и подршку особама
са инвалидитетом „Из
круга – Ниш“
Удружење оболелих од
рака и особа са стомом
„Нилко“ Ниш
Центар за самостални
живот особа са
инвалидитетом Ниша
Удружење ратних војних
инвалида

Благовременост
поднете пријаве

Пријава
разумљива
(пријава на
предметни
конкурс)

Поднета документација
у складу са условима
конкурса (образац,
буџет, извршни
преглед, анекс)

Да, 20.03.2017.

Да

Да

Да, 20.03.2017.

Да

Да

Да, 20.03.2017.

Да

Да

Да, 20.03.2017.

Да

Да

Да, 20.03.2017.

Да

Да

Да, 20.03.2017.

Да

Да

Да, 20.03.2017.

Да

Да

Да, 20.03.2017.

Да

Да

Да, 20.03.2017.

Да

Да

Да, 21.03.2017.

Да

Да

Напомена

Редни
број
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Назив
организације/удружења
Удружење инвалида рада
Града Ниша
Удружење грађана
„Драгана Родић“
Градско удружење за
помоћ особама са
аутизмом Ниш
Удружење за помоћ
особама са Дауновим
синдромом Ниш
Удружење са Менталним
инвалидитетом „МИ“ Ниш
Градска организација
цивилних инвалида рата
Ниш
Удружење дистрофичара
Ниш

Благовременост
поднете пријаве

Пријава
разумљива
(пријава на
предметни
конкурс)

Поднета документација
у складу са условима
конкурса (образац,
буџет, извршни
преглед, анекс)

Да, 21.03.2017.

Да

Да

Да, 21.03.2017.

Да

Да

Да, 22.03.2017.

Да

Да

Да, 22.03.2017.

Да

Да

Да, 22.03.2017.

Да

Да

Да, 22.03.2017.

Да

Да

Да, 22.03.2017.

Да

Да

18.

Канцеларија за развој и
донације СРБ БОРД 2016

Да, 22.03.2017.

Да

Пријава није поднета
од стране
удружења/организације
која је регистрована у
АПР као удружење/
организација особа са
инвалидитетом

19.

Градско удружење церебралне
и дечје парализе

Да, 22.03.2017.

Да

Да

Напомена

Конкурс је расписан
за финансирање и
суфинансирање
програма од јавног
интереса које
реализују удружењаорганизације особа
са инвалидитетом.
Учесник конкурса
поднео предлог
пројекта.

Редни
број

20.

Назив
организације/удружења

Удружење грађана
„Ветрењача“

Благовременост
поднете пријаве

Да, 22.03.2017.

Пријава
разумљива
(пријава на
предметни
конкурс)

Поднета документација
у складу са условима
конкурса (образац,
буџет, извршни
преглед, анекс)

Да

Пријава није поднета
од стране
удружења/организације
која је регистрована у
АПР као удружење/
организација особа са
инвалидитетом

Напомена
Конкурс је
расписан за
финансирање и
суфинансирање
програма од
јавног интереса
које реализују
удружењаорганизације
особа са
инвалидитетом.
Учесник конкурса
поднео предлог
пројекта.

