
На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима ( „Сл. лист РС“, бр.51/09 и 99/11 ),члана 5. став 1. и члана 7. 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 2018. годину бр.06-48/2017 , члана 13. Одлуке о критеријумима и 
поступку доделе средстава из буџета Града  Пирота за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од  јавног интереса  ( „Сл. лист 
града Ниша“, бр.06-76/13 ),  конкурсна Комисија дана 07.05.2018. године доноси,

  ЛИСТУ

 ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПОДНЕТИХ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОЦД 
-ЛПА ЗА ДЕЦУ ПИРОТА-

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката за реализацију Локалног плана акције за  децу Пирота је  објављен 
24.01.2018. године на интернет страници Града Пирота (www.pirot.rs ),  као и у штампаним медијима.  Рок за слање предлога пријава је 
отворен до 28.02.2018. године.

На објављени Јавни конкурс у периоду од 24.01.2018. године до 28.02.2018. године пристигло је укупно 31 (тридесетједна) пријава са 
предлозима пројеката. Установљено је да све пријаве испуњавају формалне правне услове Јавног конкурса.

Након спроведеног поступка евалуације, конкурсна Комисија утврђује:

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И  РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

РЕД.БР. НАЗИВ ОЦД НАЗИВ ПРОЈЕКТА БР. БОДОВА

1. Удружење грађана ,,Тернипе“ ,,Примењено знање је моћ” 75

2. Удружење грађана ,,Пријатељи деце Пирот“ ,,Ти и ја – јасна комуникација-успешна комуникација” 80

3. Удружење грађана ,,Пријатељи деце Пирот“ ,Дечија недеља 2018.“ 80

4. Удружење за помоћ МНРЛ ,,Пирот“ ,,Ризично понашање и здравље“ 80

http://www.pirot.rs/


5. Удружење за помоћ МНРЛ ,,Пирот“ ,,Ученици генерације-будућност града Пирота“ 75

6. Удружење за помоћ МНРЛ ,,Пирот“ ,,Пружање подршке деци са сметњама у развоју у редовним школама“ 85

7. Удружење за промоцију социјалне инклузије ,,Корак по корак“ ,,Рекреативно-едукативни програм у природи за децу ометену у развоју“ 75

8. Удружење грађана ,,Визија“ ,,Музичка радионица - Квартет“ 70

9. Удружење грађана ,,Центар за развој превентивних политика“ ,,Дечији вршњачки клуб-подршка одрастању“ 80

10. Удружење жена са села ,,Изворско зрно“ ,,Моја здрава ужина-боље здравље за сву децу“ 70

11. ОЦД ,,Коло српских сестара-месни одбор Пирот“ ,,Материце“ 85

12. Удружење ликовних и примењених уметника ,,Нова арт сцена“ ,,Бајковито путовање“ 75

13. Културно уметнички центар ,,Фортуна“  ,,Играм, певам, свирам“ 80

14. Друштво за добровољни рад и помоћ деце ,,Осмех“ ,,У знању је моћ – 2018“ 80

15. Међуопштинска организација глувих и наглувих ,,Пирот“ ,,Методичко-радионичарски  поступци  у  раду  са  децом  са  развојним 
сметњама“

85

16. Удружење жена ,,Лав“ ,,И за мене места има“ 75

17. Удружење грађана ,,Родитељ Пирот“ ,,Маме које имају подршку дуже доје и Пузијада 2018. године“ 75

18. Удружење драмских уметника ,,Тантијема“ ,,Поклонимо првацима чаролију“ 70

19. Социјално земљорадничка задруга ,,Нова перспектива“ ,,Срећна и здрава деца“ 70

20. Центар за подршку локалној заједници ,,Моме“ ,,Пролећна школа пријатељства“ 75

21. Центар за развојну подршку и иницијативу ,,Новитас“ ,,Наставак рада СОС телефона“ 50

22. Сценско уметнички центар ,,Bailamos” ,,1. јун – међунардни дан детета“ 50

23. Удружење грађана ,,Тернипе“ ,,Креатори сопствене будућности” 50

24. Удружење грађана ,,Пријатељи деце Пирот“ ,,Поруке деци-поруке за будућност“ 50

25. Удружење за промоцију социјалне инклузије ,,Корак по корак“ ,,Корак напред у развоју говорно језичких способности“ 50

26. Удружење грађана ,,Визија“ ,,Безбедан лет у виртуелни свет“ 50

27. Удружење просветних радника ,,Логос“ ,,ИН 2018. - Иновирај наставу 2018.“ 50

28. Одред извиђача ,,Пирот“ ,,Мајски сусрети извиђача“ 50



29. Културно информативни центар ,,Пралипе“ ,,Вршњачка медијација“ 50

30. Спортско рекреативно удружење ,,Стара планина 4x4” ,,Безбедност деце – Бициклиста у саобраћају“ /

31. Спортско удружење ,,Swan” ,,Путем креативности до изврсности“ /

Сходно одобреним средствима за финансирање пројеката за реализацију Локалног плана акције за децу Пирота у  2018.  години, 
подржаће се пројекти удружења од редног броја 1 закључно са редним бројем 20.

Листа  рангирања пројеката утврђена је према утврђеним критеријумима и мерилима.
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.
Одлуку о приговору надлежни орган доноси у року од 15 дана од дана њеног пријема.

У Пироту 
07.05.2018. године.


