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На основу чл. 39. Закона о равноправности полова (“Сл.гласник РС”,бр.
104/2009), Стратегије за побољшање положаја жена на подручју Града Пирота и
унапређивање родне равноправности за период 2012-2017 године бр. II 06/125-11,
члана 16(с7) Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему (“Сл.
гласник РС”,бр. 103/2015) и Одлуке о буџету за 2016. годину I бр.06/100-15,
градоначелник Града Пирота, расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПИРОТА ЗА
ПРОГРАМЕ/ПРОЈЕКТЕ У ЦИЉУ СПРОВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ
БУЏЕТИРАЊА И РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

Укупан износ средстава намењен за финансирање пројеката по овом конкурсу
износи 260.000 динара.
Средства се додељују за реализацију програма из следећих области:
1) Очување традиције ( стари занати,кулинарство...);
2) Економско оснаживање жена;
3) Спровођење родно сензитивних политика.
Право учешћа на конкурсу имају организације цивилног друштва које се баве
активностима из напред наведених области.

САДРЖИНА ПРИЈАВЕ И ДОКУМЕНТИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:
Пријава за учешће на јавном конкурсу садржи:
- назив, седиште, матични број и ПИБ подносиоца пријаве;
- тачан износ средстава за која конкурише;
- назив пројекта, област на коју се односи пројекат;
- детаљан опис пројекта који садржи планиране пројектне активности и динамику
њиховог спровођења;
- спецификацију трошкова пројекта;
- лице које је одговорно за реализацију пројекта (лично име, адреса и телефон);
- рок за окончање реализације пројекта;
- потпис и печат овлашћеног лица.
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УЗ ПРИЈАВУ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ СЕ ПРИЛАЖУ СЛЕДЕЋИ ДОКУМЕНТИ:
- доказ о упису удружења у регистар код надлежног органа;
- оверену фотокопију извода из статута удружења у коме је наведено да се циљеви
удружења остварују у области за коју је конкурс расписан и за коју конкуришу;
- контакт телефон.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРОЈЕКТА:
Комисија вреднује пројекат према следећим критеријумима:
- квалитет предложеног пројекта (предложена методологија, стручност,
квалификације особља који ће реализовати пројекат, однос између трошкова и
користи од пројекта и сл.);
- област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број лица која су
укључена у програм, могућност развијања програма и његова одрживост;
- циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења
стања у области у којој се спроводи;
- законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: да
ли су коришћена средства буџета Града Пирота и ако јесу, да ли су испуњене
уговорне обавезе;
- усклађеност пројекта са свим захтевима конкурса;
- остварени резултати претходних година;
- материјална и кадровска опремљеност; стручност координатора и кључних
стручњака укључених у пројекат;
- сарадња са локалном заједницом
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ И РОК У КОЈЕМ СЕ ПРИЈАВА ПОДНОСИ:
Комплетна конкурсна документација се доставља у затвореној коверти.
Пријаве се предају у писарници Града Пирота или поштом са назнаком – Комисији за
избор пројекта у циљу спровођења родно одговорног буџетирања и родне
равноправности.
Конкурс је отворен до 20.06.2016.године.
Неблаговремене и непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни
документи, Комисија неће разматрати.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПИРОТА
______________________
мр Владан Васић
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