
На основу Одлуке о буџету града Пирота за 2018. годину („Сл. Лист града
Ниша“ број 135/2017), градоначелник Пирота расписује

ЈАВНИ  КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ ПИРОТА

Укупан  износ  средстава  намењен  за  финансирање  или  суфинансирање
пројеката  путем  конкурса  за  реализацију  ЛПА за  децу  Пирота  из  буџета  града
Пирота за 2018. годину износи 2.500.000 динара.

Право учешћа на Јавном конкурсу имају удружења грађана под условом да
им је седиште на територији града Пирота и да обављају делатност на подручју
града. Финансираће се пројекти који доприносе реализацији ЛПА за децу у складу
са зацртаним циљевима, и чијом реализацијом може да се прати напредак ЛПА за
децу преко зацртаних индикатора у самом документу.

Области које ће се финансирати су следеће:
 смањење сиромаштва код деце,
 квалитетно образовање за сву децу,
 боље здравље за сву децу,
 унапређење  положаја  и  права  деце  са  сметњама  у  развоју  и  са

инвалидитетом,
 заштита права деце без родитељског старања,
 заштита  деце  од  злостављања,  занемаривања,  искоришћавања  и

насиља.

Град Пирот неће финансирати:
1. Појединце за учешће на конференцијама, путовањима, финансирање студија

и сличне активности,
2. Иницијативе које доносе профит,
3. Политичке и страначке организације, верске организације, групе и секте и

њихове активности,
4. Активности које заговарају нетолерантност и насиље,
5. Активности  које  се  односе  на  проповедање  или  заговарање  одређене

религије.

Уз пријавни образац, подносилац пријаве је дужан да обавезно приложи:
 образац за писање предлога програма,
 образац буџета,
 образац наративног буџета,
 биографију координатора пројекта и кључних стручњака,
 доказ о упису удружења у регистар код надлежног органа,



 фотокопију извода из статута удружења у коме је наведено да се циљеви
удружења  остварују  у  области  за  коју  је  конкурс  расписан  и  за  коју
конкуришу,

 фотокопију финансијског извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве
(биланс стања и биланс успеха за претходну годину),

 писмену изјаву о обезбеђивању сопственог суфинансирања или доказ о
суфинансирању од стране партнерске или донаторске организације ако
се пројекат тако реализује,

 контакт телефон,
 ПИБ.

Пројекат се мора реализовати на територији града Пирота.
Пројекат  мора  бити  реализован  до  истека  буџетске  године,  односно  до

15.12.2018. године.

Критеријуми за оцењивање предлога пројекта су:
1. Усклађеност пројекта са свим захтевима конкурса.
2. Стручност особља ангажованих у пројекту;
3. Обухват деце у пројекту;
4. Одрживост пројекта.
5. Сарадња са локалном заједницом.
6. Обезбеђено сопствено новчано учешће, односно обезбеђено суфинансирање

пројекта из других извора.

Комплетна  конкурсна  документација  се  доставља  у  затвореној  коверти.
Пријаве  се  предају  у  писарници  Градске  управе  Града  Пирота  или  поштом  на
адресу  Српских  владара  бр.  82  у  Пироту,  са  назнаком  –  Комисији  за  избор
програма од јавног интереса – ЛПА за децу.

Рок за подношење пријава је 28. фебруар 2018. год.,  без обзира на начин
подношења.

Неблаговремени и непотпуни пројекти неће бити разматрани.

Уколико је подносиоцу пројекта потребна подршка било које установе у циљу
реализације зацртаних пројектних активности, неопходно је да достави сагласност
и подршку директора установе.

Одлука о избору пројеката који се финансирају из буџета града Пирота биће
донета у року од 20 дана од дана закључења конкурса.

Одлука о избору пројеката који се финансирају из буџета града Пирота биће
објављена на званичној интернет презентацији града Пирота.

Контакт  особа  у  вези  конкурса  је  Надица  Адамовић,  контакт  телефон
010/320-904.
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