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 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), Одлуке буџету Града Пирота за 2022. годину (,,Службени лист
града Ниша“, бр. 123/2021) , 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. 3/2019), Комисија за избор програма/пројеката од јавног
интереса дана 13.04.2022. године доноси,
ЛИСТУ
ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПОДНЕТИХ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА
- ЛПА ЗА ДЕЦУ ПИРОТА 2022. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката за реализацију Локалног плана акције за децу Пирота, II бр. 4538/22 је објављен 31.01.2022. 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 28.02.2022. године.
На објављени Јавни конкурс у периоду од 31.01.2022. године до 28.02.2022. године пристигло је укупно 20 (двадесет) пријава са
предлогом пројекта. 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
Р.Б.

НАЗИВ УДРУЖЕЊА

НАЗИВ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА

БР. БОДОВА

1.

Удружење ликовних и примењених уметника ,,НОВА АРТ
СЦЕНА“

„Уметнички времеплов“

2.

Удружење ,,КУД Дукат“

,,Школа стрипа Миодрага Ивановића“

76

3.

Удружење Рома ,,Атсинкани Цигани“

,,Боље здравље и образовање, за бољи живот деце“

65

4.

Удружење за екологију и заштиту животне средине ,,ГЕА“

,,Стави праву ствар на право место“

72

5.

Удружење за помоћ МНРЛ ,,Пирот“

,,Рана стимулација кроз додатну психосоцијалну подршку деци са
развојним сметњама и њиховим породицама“

80

6.

Међуопштинска организација глувих и наглувих ,,Пирота“

,,Алтернативини вид комуникације – знаковни језик“

70

80

7.

Едукативни центар ,,Акцент“

,,Један смо свет“

84

8.

Удружење ,,Милица“

,,Помози ми свете да постанем, срећно дете“

69

9.

Удружење Пријатељи деце Пирот

„Здрав став -здрав живот“

84

10.

Удружење Пријатељи деце Пирот

„Дечија недеља“

79

11.

Друштво за добровољни рад и помоћ деци ,,ОСМЕХ“

,,Кутак за учење и дружење ученика одељења у Рсовцима“

74

12.

Удружење драмских уметника ,,Тантијема“

,,Поклонимо ђацима чаролију“

80

13.

Удружење грађана одред извиђача ,,Стара планина“

,,Покрени се“

76

14.

Удружење ,,Ромкиње са села“

,,Од читања се расте“

79

15.

Удружење историчара Пирота

,,Пирот наших предака – истраживачко едукативне радионице“

84

16.

Културно – уметнички центар ,,Фортуна“

,,Љубав за понети“

81

17.

Удружење ,,Мултилатерални центар“

,,Ученици генерације – Будућност града Пирота“

81

18.

Удружење жена ,,ЛАВ“

,,Заштитимо децу од сајбер насиља“

77

19.

Удружење жена са села ,,Изворско зрно“

,,Моја здрава ужина – Боље здравље за сву децу“

69

20.

Удружење грађана ,,Родитељ“

,,Пузијада - Маме које имају подршку дуже доје“

53

Сходно одобреним средствима за финансирање програма које реализују удружења грађана на територији града Пирота 2022. године,
подржаће се пројекти удружења од редног броја 1 закључно са редним бројем 19.
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 и порталу е-Управа.
Одлуку о приговору надлежни орган доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.
У Пироту,
13.04.2022. године.

