На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 99/11‒др. закон и 44/18 ‒ др. Закон), члана 5.
став 1. и члана 9. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса
које реализују удружења (,,Службени гласник Републике Србије“, бр. 16/18), Одлукe о буџету Града Пирота за 2022. годину од 10.12.2021.
године, I број 06/161-2021, члана 13. Одлуке о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Града Пирота за финансирање и
суфинансирање програма / пројеката од јавног интереса (,,Сл. града Ниша“, бр. 3/19) Комисија за избор програма/пројеката од јавног
интереса дана 28.12.2021. године доноси
ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА
ПОДНЕТИХ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА
,,БОЖИЋНА ШКОЛА 2022.“
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења грађана средствима
из буџета Града Пирота ,,Божићна школа 2022“ II бр. 453-82/21, је објављен 13.12.2021. године на интернет страници Града Пирота
(www.pirot.rs ), порталу е-Управа и у штампаним медијима. Рок за слање предлога пријава је био отворен до 27.12.2021. године.
На објављени Јавни конкурс у периоду од 13.12.2021. године до 27.12.2021. године пристигло је укупно једанаест (11) пријава са
предлогом пројекта. Установљено је да пријавe испуњавају формалне правне услове Јавног конкурса. Након спроведеног поступка
евалуације, конкурсна Комисија утврђује:
ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

Р.Б.

НАЗИВ УДРУЖЕЊА

НАЗИВ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА

БР. БОДОВА

,,Школа програмирања у Гимназији Пирот“

75

,,Вежбај паметно – буди здрав“

75

1.

Удружење грађана ,,Догматика“

2.

Удружење за промоцију здравља ,,Демирис“

3.

Едукативни центар ,,Акцент“

,,Уз певање и енглески језик Божић нам је лепши“

70

4.

Културно едукативни центар ,,Фортуна“

Пројекат ,,Божићна школа 2022. - школа балета“

75

5.

Удружење за помоћ МНРЛ ,,Пирот“

,,Психомоторка реедукација“

75

6.

Удружење за екологију и заштиту животне средине ,,ГЕА“

,,Божићна школа екологије 2022.“

75

7.

Удружење ,,КУД Дукат“

,,Школа хармонике и школа фолклора (школа народне традиције
фолклорног и музичког стваралаштва)“

75

8.

Удружење пиротских трубача

9.

Удружење пчелара ,,Пиротска долина“

10.

Удружење за промоцију социјалне инклузије ,,Корак по
корак“

11.

Удружење ,,Пријатељи деце Пирот“

,,Божићна школа трубе“

75

,,Школа пчеларства“

75

,,Спортско-едукативне вежбе за децу ометену у развоју“

75

,,Веселе мозгалице – Монтесори радионице“

75

Сходно одобреним средствима за финансирање програма које реализују удружења грађана на територији града Пирота, подржаће се
пројекти од редног броја 1 закључно са редним бројем 11.
Листа рангирања пројеката утврђена је према утврђеним критеријумима и мерилима.
Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања
Листе вредновања и рангирања.
На Листу вредновања и рангирања пријављених програма, учесници конкурса имају право приговора у року од осам ( 8 ) дана од
дана њеног објављивања на званичној интернет страници Града Пирота и порталу е-Управа. Приговор се може поднети препорученом
поштом или непосредно преко писарнице Градске управе Пирот на адресу Српских владара бр. 82 (соба бр. 4), са назнаком ,,Приговор по
Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења грађана средствима из
буџета Града Пирота ,,Божићна школа 2022.“.
Одлуку о приговору надлежни орган доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.
У Пироту,
28.12.2021. године.

