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), Одлуке о буџету Града Пирота за 2022. годину (,,Сл. лист града
Ниша“, бр. 123/21) , 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 29.04.2022. године доноси
ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА
ПОДНЕТИХ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА
У 2022. ГОДИНИ
( II КРУГ )
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења грађана средствима
из буџета Града Пирота II бр. 40-176/2021 је објављен 30.12.2021. године на интернет страници Града Пирота (www.pirot.rs ), порталу еУправа и у штампаним медијима. Рок за слање предлога пријава је отворен до 30.11.2022. године.
На објављени Јавни конкурс у периоду од 10.02.2022. године до 29.04.2022. године је пристигло 25 пријава са предлогом пројекта.
Комисија је константовала да ће се разматрати само предлози пројеката који имају приоритет у погледу почетка реализације пројекта,
а остали у следећем кругу.
Установљено је да пријаве 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

1.

Удружење за неговање и очување старих и уметничких
заната ,,Грлица“

,,Презентација, едукација и обука за очување пиротског
ћилимарства“

78

2.

Удружење ,,Птице певачице фауне Европе“

,,Традиционално такмичење у песми штиглића – Шампиони
балкана 2022.“

67

3.

Удружење жена ,,Лав“

,,Препознај – реци НЕ насиљу“

70

4.

Удружење грађана ,,Орлова круша“

,,Да нам стада не остану жедна“

67

5.

Удружење просветних радника ,,Логос“

,,Туризам и угоститељство“

80

6.

Спортско друштво одгајивача голубова српских висколетача
YU-235 ,,Пирот“

,,Српски високолетач голуб птица мира“

70

7.

Одред извиђача ,,Стара планина“

,,Чувари природе“

73

8.

Удружење грађана ,,Тернипе“

,,Центар за помоћ и подршку породици“

71

9.

Удружење ,,КУД Дукат“

73
,,Фестивал фолклора – Старопланинска седенћа 2022“

10.

Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида опшитне
Пирот

,,Такмичење у риболову за ратне и мирнодопске војне инвалиде у
дисциплини – Лов рибе удицом на пловак“

69

11.

Радио клуб ,,Пирот“

,,Радио аматери у вежби Штаба за ванредне ситуације“

71

12.

Културно уметнички центар ,,Фортуна“

,,Матурантска парада 2022. - обука матураната“

74

13.

Одред извиђача Пирот

,,Табор извиђача – Долина Височице 2022.“

71

14.

Тим за екологију, културу и образовање ЕКО-РЕАКЦИЈА

,,Матурантска парада 2022.“

74

15.

Удружење ,,Бата Кале“

,,Обележавање Светског дана Рома“

54

16.

Удружење за екологију и заштиту животне средине ,,Геа“

,,Еко мрежа“

56

17.

Хуманитарно удружење ,,Ангерона“

,,Ћилим – Мост пријатељства“

56

18.

Истраживачко друштво ,,Бабин нос“

,,Друго Саветовање о лековитом и самониклом јестивом биљу“

53

19.

Истраживачко друштво ,,Бабин нос“

,,Развој техничко-технолошких модела производње и примарне
прераде лековитог и ароматичког биља у руралним крајевима
Србије, у циљу продуктивног запошљавања становништва
(Пиротски округ)“

56

20.

Удружење Рома ,,Атсинкани Цигани“

,,Подигнимо свест, за чистији свет“

55

21.

Удружење ,,Темска“

,,Библиотека – Слободан Џунић“

56

22.

Опште удружење предузетника Пирот

,,Учешће пиротских привредника на афирмацији робне марке Старопланинско благо пиротског краја“ на сајамским- на
сајамским манифестацијама у Новом Саду, Београду и избор
привредника и предузетника 2021. године“

/

Сходно одобреним средствима за финансирање програма које реализују удружења грађана на територији града Пирота 2022. године,
подржаће се пројекти од једног броја 1 закључно са редним бројем 14.
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 II бр. 40-176/2021“.
Одлуку о приговору надлежни орган доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.
У Пироту,
29.04.2022. године.

