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 23.06.2022. године доноси
ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА
ПОДНЕТИХ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА
У 2022. ГОДИНИ
( III 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, а Измена и допуна јавног позива је објављена 08.06.2022. године,
на интернет страници Града Пирота (www.pirot.rs ), порталу е-Управа и у штампаним медијима. Рок за слање предлога пријава је отворен до
30.11.2022. године.
На објављени Јавни конкурс у периоду од 29.04.2022. године до 23.06.2022. године је пристигло 5 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.

Кинолошко друштво Пирот

,,Национална изложба паса свих раса ЦАЦ Пирот 2022.“
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Сходно одобреним средствима за финансирање програма које реализују удружења грађана на територији града Пирота 2022. године,
подржаће се пројекат под редним бројем 1.

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,
23.06.2022. године.

