На основу члана 14. Правилника о начину и поступку остваривања права на
доделу средстава из буџета града Лознице за суфинансирање програма рада/пројеката
којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите („Службени лист града
Лознице“ бр. 13/15), Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за
суфинансирање програма рада/пројеката удружења у области социјалне заштите из
буџета града Лознице за 2016. Годину, на седници одржаној дана 22.02.2016. године
ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА
I Формира се листа вредновања , и то:
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Назив удружења грађана
УГ''Светионик''-пројекат ''Лични
пратилац детета-први корак ка лакшем
школовању''
Удружење грађана особа са
инвалидитетом ''Лагатор'' –пројекат
''Радно ангажовање и социјална
укљученост особа са инвалидитетом''
Удружење грађана особа са
инвалидитетом ''Лагатор''-пројекат
''Здравствена рехабилитација особа са
инвалидитетом''
Удружење грађана ''Искра –Лозница''пројекат ''Заједно за здравље''
Удружење грађана ''Омладина
Лешнице''-пројекат ''Интернет и
социјалне мреже-употреба и
злоупотреба''
Међуопштинска организација савеза
слепих Србије-пројекат ''Да ли их
видимо?''
Међуопштинска организација савеза
слепих Србије-пројекат ''Руке су мој
вид''
Друштво за неговање традиција
ослободилачких ратова Србије до
1918. године Лозница-програм рада
Удружење ратних и мирнодопских
војних инвалида-програм рада
Удружење ратних и мирнодопских
војних инвалида-пројекат ''Здравствена
рехабилитација''
Удружење пензионисаних радника

Укупан број бодова за програме
рада/пројекте
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унутрашњих послова Лозница-пројекат
''Остваривање социо-хуманитарних
активности из области социјалне
заштите''
Удружење војних пензионера Србије,
Градски одбор Лозница-пројекат
''Заштита и побољшање положаја
војних пензионера у друштву''
Удружење за помоћ особама са
сметњама у развоју Сунце Лозницапројекат ''Зрачак''
Хуманитарно друштво ''Гајрет''-пројекат
''Помозимо угроженим''
Удружење дијализираних и
трансплатираних бубрежних инвалида
''Подриње''-пројекат ''Наши значајни
датуми''
Удружење дијализираних и
трансплатираних бубрежних инвалида
''Подриње''-пројекат ''Мала лига
великих срца Србије''
Удружење грађана ''За здравље
Лозница''-пројекат ''Корацима ка
здравој трудноћи''
Удружење ''Меморијал Драгинац''пројекат ''Драгинац-заборављено
стратиште''
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Удружење Рома '' Жива ватра ''пројекат ''Мало спорта и за нас Роме''
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20.

Удружење Рома '' Жива ватра ''пројекат ''Боравак у природи ради
коришћења природних ресурса
(лековито биље, гљиве, шумски
плодови...)''
Удружење глувих и наглувих Лозницапројекат ''Хајде да...''
Удружење ратних добровољаца 1912.1918., њихових потомака и
поштовалаца ''Подриње''-програм рада
Удружење ратних добровољаца 1912.1918., њихових потомака и
поштовалаца ''Подриње''-пројекат
''Обележавање
седамдесетпетогодишњице од
ослобађања Лознице 31.08.1941.
године''
Општинска организација инвалида
рада-програм рада ''Социо-
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хуманитарне активности и њихово
подизање на виши ниво''
Савез удружења бораца НОР-а Србије
– Градски одбор Лозница-пројекат
''Обележавање традиција
ослободилачких ратова народа Србије''
Удружење Рома ''Ромска срећа''пројекат ''Роми кроз време''
Удружење добровољних давалаца
крви '' Др Миленко Марин ''-пројекат
''Стимулисање, развој и унапређење
давалаштва крви у граду Лозници''
Удружење пензионисаних радника
градске управе града Лозница-пројекат
''Подизање квалитета живота
пензионисаних радника Градске управе
града Лознице''
''Удружење Срба муслиманске
вероисповести''-пројекат ''Побољшање
положаја Срба муслиманске
вероисповести''
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Пројекти Удружења грађана''Студентска мреже Подриње'' нису бодовани, из разлога
што не испуњавају услове конкурса.
II Учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од три дана од дана
објављивања листе вредновање, а Комисија је дужна одговорити у року од 5 дана од
дана подношења приговора.
Председник Комисије
с.р. Радојка Станковић

