
На основу члана 9. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела

средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл.

гласник РС”, број 16/2018) Конкурсна комисија за спровођење Јавног конкурса за

суфинансирање/финансирање програма и пројеката удружења у области спорта,

активизма за младе, културе и историјског наслеђа, на седници одржаној 04.06.2020.

године, утврђује

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА ГТ РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА

ПОДНЕТИХ НА КОНКУРСУ ЗА
ПРОГРАМ И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

ВРЕДНОВАНИ И РАНГИРАНИ ПРОГРАМИ:

Ред. Деловодни

број број

l-3S/20-Ol/l

2.

з.

4. 1-39/20-01/1

5.

6. 1-43/20-01/1

7. 1 -зпо-шл

8. 1-4220-01/1

9. 1-33/20-01/l

Назив удружен,а

Удружење угос.и
тур.посленика Ниша

УГ „Актив жена
Ниша“

Удружење Рома Чегар

Нишки камерни хор

Ниш

Удружење „Коло

српских сестара”

Удружење „Златни

грош“

Удружење „Маркер”

Удружење” Друштво
за организовање

својих чланова

поводом изградње
села Доњи Матејевац”

КУД „Абрашевић”
Ниш

Назив програма

„Залогај југа 2020”

„Традицијом у Европу”

Млади ромски таленти

Чегар 2020.

Духовни концерти-
црк,Св.Параскева-

Паралија 2020.

Активност младих-
покреће свет

Очување трад.и

кул.вредности нашег

краја и наших обичаја

World music festival

Merak

Очување вишегодишње
традиције заједничке
прославе важних

манифестација на

простору села Доњи

Матејевац, Кнез Село,

Каменица и Бренина

Прикупјьанэе изворног
материјала горњег
Понишавјьа

Очуваше обичаја, трад.и

кул.вредности нашег

краја

Вредност

програма

520.000,00

135.000,00

327.000,00

130.000,00

145.500,00

160.000,00

Брло

дова

] 94,33

89,33

88,66

87,66

82,66

75,33

10. Удружење „Милунка

6.611.000,00 73,66

160.000,00 73,66

73,00

70.000,00 71,66



Н. l-21/20-Ol/l

12. 1-7/20-01/1

13. 1-23/20-01

14. l-16/20-Ol/l

15.

Центар

традиционалне

културе и духовности

„Вук С. Караџић”

Удружење српско-

руског пријатељства

„Гроф Сава

Владиславич”

Друштво гуслара

„Ратко Павловић

Ћићко”

Удружење стваралаца

Ниша „Цар

Константин” Ниш

Удружење „Хуманис"

Други дани кул.и трад.

Дијаспоре у 1-1ишу —

Роду у походе

Покретање сарадње

основних школа из

општине Пантелеј и

школе бр.! из Шује

28.Републички ()естивал

Савеза гуслара Србије

„Да ли постсји друга

истуша”

Дани европске баштине-

Баштина и образовање

2020.

з 12.600,00

89.600,00

360.000,00

19.000,00

400.000,00

71,00

71,00

69,66

68,33

45,67

ПРОГРАМИ који НИСУ РАЗМАТРАНИ ЗБОГ НЕИСПУЊЕНОСТИ

(1)ОРМАЛНИХ УСЛОВА

Редни Деловодни

број број

1. l-l/20-Ol/l

2.

З. 1-2720-01/1

4.

Назив удружења

Удружење писаца

„Глас корена“

Културно
уметничко друштво

железничара

„Константин” Ниш

Удружење Млади

креативци -

Растемо

Удружење
Ромкин»а Ниш

Назив програма

30. међународне

чегарске ватре

Опанком кроз

Србију-такмичење

ансамбла србије

Дечији фест 2020.

Култура и

историјско наслеђе

и традиција ромске

популације

Образложење

Пријава на

конкурс није
поднета у
прописаној форми,

нема тражене

пратеће

документације

нема тражене

пратеће

документације

Пријава на

конкурс није
уредна, нема
тражене пралеће
документације

нема тражене

пратеће

документације



Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију
року од три радна дана од дана објављивања Листе рангирања.

На Листу рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од

дана њеног објављивања. Приговор се може поднети препорученом поштом или

непосредно преко писарнице јединице локалне самоуправе на адресу Градска општити

Пантелеј, ул. Гутенбергова 4а, са назнаком: „ПРИГОВОР по Јавном конкурсу

суфинансирање/финансирање програма и пројеката удружења у области култура”.

КОМИСИЈА



Република Србија
град ниш
Градска општина Пантелеј

Председник

Број: 518/20-02
Датум: 04.06.2020. године.

На основу члана 9. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела

средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења

(„Службени гласник РС”, број 16/2018), и на основу листу вредновања и рангирања

пријављених програма поднетих на конкурсу за програма и

пројеката удружења у области културе, председник Градске општине Пантелеј доноси

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПРОГРАМА који СЕ ПОДСТИЧУ СРЕДСТВИМА

Н ХЗН \ЧЕНИМ У ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА

СУФИНАНСИРАН,Е/ФИНАНСИРМЬЕ ПРОГРАМА И ПРО,ЈЕКАТА УДРУЖЕЊА

У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

Овом одлуком утврђује се избор програма по спроведеном јавном конкурсу који је

Градска ОПШТИНа Пантелеј расписала 06.03.2020.године.

За реализацију јавног конкурса обезбе1)ена су средства за суфинансиран,е/финансирање

програма и пројеката удружења у области културе, у укупном износу од 1.700.000,00

динара у оквиру раздела 4, глава 4.1, , Програм 13 развој културе и информисања,

Програмска активност 1201-0003- унапређење система очувања и представљања

култ} рно-историјског наслеђа, Функција 820 услуге културе, позиција 47, Економска

класификација 481 — Дотације невладиним организацијама

Средства из буџета Градске општинс Пантелеј за 2020. годину додељују се за

(су)финансирање програма у области куллуре удружењима:

Ред. Деловодни

број број

2. l-30/20-Ol/l

З.

4.

5.

6.

7.

Назив удружења

Удружење угос.и

тур.посленика 1-1 иша

УГ „Актив •јкена
Ниша”

Удружење Рома Чегар

Нишки камерни хор

Ниш

Удружење „Коло
српских сестара”

Удружење „Златни
грош“

Удружење „Маркер”

Назив програма

„Залогај југа 2020”

„Традицијом у Европу“

Млади ромски таленти

чегар 2020.

Духовни концерти-
црк,Св.Параскева-

Паралија 2020.

Активност младих-

покреће свет

Очување трад.и

кул.вредности нашег

краја и наших обичаја

World nwsic festival
МегаК

Одобрена

средства

80.000,00

80.000,00

80.000,00

30.000,00

30.000,00

80.000,00

30.000,00

Бр.бо

дова

94,33

89,33

ss,66

87,66

82,66

75,33

73,66



8.

9. 1-33/20-01/l

10. 1-44/20-01/l

Н. 1-21/20-0 1/l

12. 1-7/20-01/l

13. 1-23/20-01/1 

Удружење” Друштво
за организовање

својих чланова
поводом изградње

села Доњи Матејевац”

КУД „Абрашевић”
Ниш

Удружење „Милунка
Савић”

Центар

традиционалне

културе и духовности

„Вук С. Караџић“

Удружење српско-

руског пријатељства

„Гроф Сава

Владиславич”

Друштво гуслара
„Ратко Павловић
Ћићко”

14. l-16/20-01/1 Удружење стваралаца

Ниша „Цар
Константин” Ниш

Очување вишегодишње
традиције заједничке

прославе важних

манифестација на

простору села Доњи

Матејевац, Кнез Село,

Каменица и Бреница

Прикупљање изворног
материјала горњег

Понишавља

Очување обичаја, трад.и

кул.вредности нашег

краја

Други дани кул.и трад.
Дијаспоре у Нишу —

Роду у походе

Покретање сарадње

основних школа из

општине Пантелеј и

школе 6p.l I из Шује

28.Републички фестивал

Савеза гуслара Србије

„Да ли постоји друга

истина”

80.000,00

30.000,00

80.000,00

50.000,00

80.000,00

40.000,00

30.000,00

73,66

73,00

71,66

71,00

71,00

69,66

68,33

Ова Одлука је коначна, а објавиће се на званичној интернет презентацији Градске

општине Пантелеј, на огласној табли Градске општине Пантелеј, у року од пет дана од
дана доношења.

и

(Датум и место)



Република Србија

Град Ниш

Градска општина Пантелеј

Председник

Број: 518-1/20-02
Датум: 04.06.2020. године.

На основу овлашћења из члана 41. Статута Општине/Града („Слуэкбени лист Града

Ниша” број 53/2017), Одлуке о избору програма којим се подстичу средствима

назначеним у јавном конкурсу број 518/20-02 од 04.06.2020. године и Одлуке о буџету

градске општине Пантелеј за 2020.годину („Службени лист Града Ниша” број 1 1/2019),

председник Градске општине Пантелеј доноси

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

Додељују средства из буџета Градске општине Пантелеј у области културе, а у складу

са Јавним конкурсом за суфинансирање/финансирање програма и пројеката удружења

области историјског наслеђа, у укупном износу од 800.000,00 динара у оквиру раздела 4,

глава 4.1, , Програм 13 развој културе и информисања, Програмска активност 1201-0003-

унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, Функција

820 услуге културе, позиција 47, Економска класификација 481 Дотације невладиним

организацијама и то:

Ред. Деловодни

број број

1-38120-01/1

2. 1-30/20-01/l

з. 1-8/20-01/l

4. 1-39/20-01/l

5.

6.

1-3/20-01/l

8. 142/20-01/l

Назив удружења

Удружење угос.и

тур.посленика Ниша

УГ „Актив жена

Ниша”

Удружење Рома Чегар

Нишки камерни хор

Ниш

Удружење „Коло

СРПСКИХ сестара”

Удружење „Златни

грош”

Удружење „Маркер”

Удружење” Друштво

за организовање

својих чланова
поводом изградње

села Доњи Матејевац”

Назив програма

„Залогај југа 2020”

„Традицијом у Европу”

Млади ромски таленти

чегар 2020.

Духовни концерти-
црк,Св.Параскева-

Паралија 2020.

Активност младих-

покреће свет

Очување трад.и

кул.вредности нашег

краја и наших обичаја

World music festival

МегаК

Очување вишегодишње

традиције заједничке

прославе важних

манифеспщија на

простору села Доњи

Одобрена

средства

80.000,00

80.000,00

80.000,00

30.000,00

30.000,00

80.000,00

30.000,00

80.000,00



9. 1-33/20-01/1 КУД „Абрашевић”

Ш.

ll.

12. 1-7/20-01/1

1-23/20-01/l 

Ниш

Удружење „Милунка
Савић“

Центар

традиционалне

културе и ДУХОВНОСТИ

Вук С. Караџић”

Удружење српско-

руског пријатељства

„Гроф Сава

Владиславин”

Друштво гуслара
„Ратко Павловић

Ћићко”

Матејевац, Кнез Село,

Каменица и Бреница

Прикупљање изворног

материјала горњег

Понишавља

Очување обичаја, трад.и

кул.вредности нашег

краја

Други дани кул.и трад.

Дујаспоре у Нишу —

Роду у походе

Покретање сарадње

основних школа из

општинс Пантелеј и

школе бр. ll из Шује

30.000,00

80.000,00

50.000,00

80.000,00

13. l-16/20-01/1 Удружење стваралаца

Ниша „Цар
Константин” Ниш

28,Републички фестивал

Савеза гуслара Србије

„Да ли постдји друга 30.000,00

ИСТИНа”

Додела преосталих средстава у износу од 900.000,00 динара са раздела 4, глава 4.1,

Програм 13 развој културе и информисања, Програмска активност 1201-0003- унапређење

система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, Функција 820 услуге

културе, позиција 47, Економска класицшкација 48 Дотације невладиним
организацијама, извршиће се након cJleJleher поступка за избор програма.

У случају ненаменског коришћења средстава се одговарајуће мере за
повраћај средстава у буџет Републике Србије, у складу са законом.

Одобрена средства доделиће се кориснику на основу закључених уговора о
(су)финансирању програма у области историјског наслеђа између корисника и Градске
општине Пантелеј, којим ће се уредити права, обавезе и одговорности уговорених страна.

Образл о ж е е
Одлуком о буџету Општине/Града на разделу раздела 4, глава 4.1, Програм 13 развој

културе и информисања, Програмска активност 1201-0003- унапређење система очувања и
представљања културно-историјског насле1)а, Функција 820 услуге културе, позиција 47,
Економска 481 — Дотације невладиним организацијама, угврђена су
средства у износу од динара.

Градска општина Пантелеј је године објавила Јавни конкурс за
суфинансирање/финансиран»е програма и пројекатт удружен,а у области културе, спорта,
ак-тмвизма за младе и историјског наслеђа.

Веће Градске општине Пантелеј је Решењем број: од 02.03.2020. године,
образовало конкурсну комисију.

Комисија је извршила вреднован.е предложених програма и утврдила листу вредновања
и рангирања пријавјьених програма, о чему је сачинила записник.



Одлуком о избору програма број: 518/20-02 од 04.06.2020. године, председник Градске

општине Пантелеј је одлучио о избору програма који се финансирају из средстава буџета

Градске општине Пантелеј и висини средстава по одобреном програму.

На основу изнетог, решено је као у диспозитиву.



На основу члана 9. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела

средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл.

гласник РС”, број 16/2018) Конкурсна комисија за спровођење Јавног конкурса за

суфинансирање/финансирање програма и пројеката удружења у области спорта,

активизма за младе, културе и историјског наслеђа, на седници одржаној 04.06.2020.

године, утврђује

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА

ПОДНЕТИХ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАН»Е/ФИНАНСИРАТЬЕ

ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕН,А У ОБЛАСТИ ИСТОРИ.ЈСКОГ

ВРЕДНОВАНИ И РА) [ГИРАНИ ПРОГРАМИ:

Ред. Деловодни 11•лзнв удружеп,а

број број

Епархија нишка

Назив програма Вредност Бр.бо

програма ! дова

Очување културно- 2.582.000,00 91,00

историјског наслеђа које

је од виталног значаја за

ГО Пантелеј

ПРОГРАМИ КОЛТ НИСУ РАЗМАТРАГШ ЗБОГ НЕИСПУЊЕНОСТИ
ФОРМАЛНИХ УСЛОВА

*Није било било пријава које не испуњавају формалне услове.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у
року од три радна дана од дана објављивања Листе рангирања.

На Листу рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од
дана њеног објављивања. Приговор се може поднети препорученом поштом или
непосредно преко писарнице јединице локалне самоуправе на адресу Градска општина
Пантелеј, ул. Гутенбергова да, са назнаком: „ПРИГОВОР по Јавном конкусу за
с} финансирање/финансиран,е програма и пројеката удружења у области историјског
наслеђа”.

КОМИСИЈА



Република Србија
Град Ниш
Градска општина Пантелеј

Председник
Број: 515/20-02
Датум: 04.06.2020. године.

На основу члана 9. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела

средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења

(„Службени гласник РС”, број 16/2018), и на основу листу вредновања и рангирања

пријављених програма поднетих на конкурсу за суфинансирање/(1шнансирање програма и

пројеката удружења у области историјског наслеђа, председник Градске општине

Пантелеј доноси

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПРОГРАМА који СЕ ПОДСТИЧУ СРЕДСТВИМА

НАЗНАЧЕНИМ У ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА

СУФИНАНСИРАГЬЕДОИНАНСИРАН,Е ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА

У ОБЛАСТИ ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА

Овом одлуком утврђује се избор програма по спроведеном јавном конкурсу који је

Градска општина Пантелеј расписала 06.03.2020.године.

За реализацију јавног конкурса обезбе1)ена су средства за суфинансирање/финансирање

програма и пројеката удружења у области историјско наслеђе, у укупном износу од

динара у оквиру раздела 4, глава 4.1, Програм 13 развој културе и

информисања, Програмска аК“ГИВНОСТ 1201-0002 јачање културне продукције и уметничког

стваралаштва, Функција 820 услуге културе, позиција 46, Економска класификација 481 —

Дотације невладиним организацијама.

Средства из буџета Градске општине Г1антелеј за 2020. годину додељују се за

(су)финансирање програма у области културе следећим удружењима:

Ред. Деловодни Назив удружења

број број

1-45/20-01/l Епархија нишка

Ова Одлука је коначна, а 

Назив програма Одобрена Бр.бо

средства дова

Очување културно- 1.350.000,00 91,00

историјског наслеђа које

је од виталног значаја за

ГО Пантелеј

се на званичној интернет презентацији Градске

општине Пантелеј, на огласној табли Градске општинс Пантелеј, у року од пет дана од

дана доношења.

ник

(Датум и место)



Република Србија

Град Ниш
Градска општина Пантелеј

Председник

Број: 515-1/20-02
Датум: 04.06.2020. године.

На основу овлашћења из члана 41. Статуа Општине/Града („Службени лист Града

Ниша” 6pqi 53/20 1 7), Одлуке о избору програма којим се подстичу средствима

назначеним у јавном конкурсу број 515/20-02 од 04.06.2020. године и Одлуке о буџету

градске општине Пантелеј за 2020.годину („Службени лист Града Ниша” број 1 1 1/2019),

председник Градске општине Панлслсј доноси

РЕШ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

Додељују средства из буџеы Градске општине Панлслсј у области историјског

наслеђа, а у складу са Јавним конкурсом за програма и

пројеката удрукен,а у области историјског наслеђа, у укупном износу од

динара у оквиру раздела 4, глава 4.1, Програм 13 развој културе и информисања,

Програмска активност 120 1-0002 јачаше куллурне продукције и уметничког стваралаштва,

Функција 820 услуге културе, позиција 46, Економска класш)икација 481 — Дотације

невладиним организацијама и то:

Ред. Деловодни Назив удружен.а

број број

Епархија нипжа

У случају ненаменског 

Назив програма Одобрена Бр.бо

средства дова

Очуваше културно- 1.350.000,00 91,00

историјског наслеђа које

је од виталног значаја за

ГО Панлелеј

средстава npe;1Y3ehe се одговарајуће мере за

повраТкуђ средстава у буџет Републике Србије, у складу са законом.

Одобрена средства доделиће се кориснику на основу закључених уговора о

програма у области историјског наслеђа између корисника и Градске

општине Пантелеј, којим he се уредити права, обавезе и одговорности уговорених страна.

Образложе и, е

Одлуком о буцему Општинс/Града на разделу раздела 4, глава 4.1, Програм 13 развој

куллуре и информисан,а, Програмска активност 1201-0003- унапређегье система очувања и

културно-историјског наслеђа, Функција 820 услуге културе, позиција 47,

Економска 481 — Долације невладиним организацијама, утврђена су

средства у износу од 1.350.000,00 динара.

Градска општина Пантелеј је 06.03.2020. године објавила Јавни конктрс за

суфинансирање/финансиран,е програма и пројекалкт удружен,а у области куллуре, спорта,

активизма за младе и историјског наслеђа.

Веће Градске општине Пантелеј је Решењем број: од 02.03.2020. године,

образовало конкурсну комисију.
Комисија је извршила вредноваше предложених програма и утврдила листу вредновања

и рантмран.а пријављених програма, о чему је сачинила записник.



Одлуком о избору програма број: 515/20-02 од 04.06.2020. године, председник Градске

општине Пантелеј је одлучио о избору програма који се финансирају из средстава буџета

Градске општине Пантелеј и висини средстава по одобреном програму.

На основу изнетог, решено је као у диспозитиву.



Република Србија

Град Ниш
Градска општина Пантелеј

Председник

Број: 567/20-02
Датум: 24.06.2020. године.

На основу овлашћења из члана 41. Статута Општине[Града („Службени лист Града

Ниша” број 53/2017), Одлуке о избору програма којим се подстичу средствима

назначеним у јавном конкурсу број 566/20-02 од 24.06.2020. године и Одлуке о буџету

градске општине Пантелеј за 2020.годину („Слукбени лист Града Ниша” број 1 9),

председник Градске општине Пантелејдоноси

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

Додељују средства из буџета Градске општине Пантелеј у области активизма за младе,

а у складу са Јавним конкурсом за суфинансиран,е/финансирање програма и пројеката

удружења у области активизма за младе, у укупном износу од 115.000,00 динара у оквиру

раздела 4, глава 4.1, Програм 14 развој спорта и омладине, Програмска активност 1301-

0005- спровођење омладинске политике, Функција 150 опште јавне услуге — истраживање

и развој, позиција 55, Економска класификација, 481 Дотације невладиним

организацијама.

и то:

Ред. Деловодни

број број

l-12/20-01/l

2. 1-9/20-0 1/l

з. l-18/20-Ol/l

Назив удружења

Одред извиђача

„Лола”

Удружење „Вишња”
Ниш

Удрукење
Иницијатива за

комуникацију и
сарадњу ИКС

Назив програма

За чисто Церје

„Вишња у Пантелеју”

Руски кутак”

Одобрена

средства

50.000,00

35.000,00

30.000,00

Додела преосталих средстава у износу од 185.000,00 динара са раздела 4, глава 4.1, ,

Програм 14 развој спорта и омладине, Програмска активност 1301-0005- спровођење

омладинске политике, Функција 150 опште јавне услуге — истраживање и развој, позиција

55, Економска класификација, 481 — Дотације невладиним организацијама, извршиће се

након следећег поступка за избор програма.

У случају ненаменског коришћења средстава предузеће се одговарајуће мере за

повраћај средстава у буџет Републике Србије, у складу са законом.

Одобрена средства доделиће се корисницима на основу закључених уговора о

(су)финансирању програма у области културе између корисника и Градске општине

Пантелеј, којим ће се уредити права, обавезе и одговорности уговорених страна,



Образложење

Одлуком о буџету Градске општинс Пантелсј на разделу 4. глава 4.1, Програм 14 разв

спорта и омладине. Програмска активност 1301-0005- спровођење омладинске политик
Функција 1$() општс јавнс услуге -- истраживање и развој, позиција 55, Економс•
класификација. 481 Дотације невладиним организацијама. утврђена су средства у изнок

ол 300.000.00 динарт

Градска општина Па»тгслеј је 06.03.2020. године објавила Јавни конкурс
суфинансиран,сјфинансиран.с програма и пројеката удружења у области културе, спорт
активизма за младс и историјског наслеђа.

Веће Гралскс општинс Пантелеј је Решењем број: 35-3/20-01/1 од 02.03.2020. годин•

образовало конкурсну комисију.

Комисија јс извршила вреднован,с предложених програма и утврдила листу вреднован
и рангиран,а пријављених програма. о чему је сачинила записник.

Одлуком о избору програма број: 566П()-()2 од 24.06202(). године, председник Градсь

општине Пантслсј је одлучио о избору програма који се финансирају из средстава буџе
Градске општинс Пантслсј и висини срсдстава по одобреном програму.

На основу изнетог, рсшсно је као у диспозитиву.

ник



На основу члана 9. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела

средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл

гласник РС”, број 16/2018) Конкурсна комисија за спровођење Јавног конкурса

суфинансирање/финансирање програма и пројеката удружења у области спорта,

активизма за младе, културе и историјског наслеђа, на седници одржаној 17.06.2020.

године, утврђује

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА

ПОДНЕТИХ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ АКТИВИЗМА ЗА МЛАДЕ

ВРЕДНОВАНИ И РАНГИРАНИ ПРОГРАМИ:

Ред. Деловодни

број број

l-12/20-Ol

2.

з. 18/20-01/l

Назив удружен,а

Одред извиђача

„Лола”

Удружење „Вишња”

Ниш

Удружење

Иницијатива за

комуникацију и

сарадњу ИКС

Назив програма

За чисто Церје

„Вишња у Пантелеју”

„Руски кутак”

Вредност

програма

174.000,00

1 З .OOO,OO

30.000,00

Бр.бо

дова

79,00

72,00

68,00

ПРОГРАМИ КОЉИ НИСУ РАЗМАТРАНИ ЗБОГ НЕИСПУЊЕНОСТИ
ФОРМАЛНИХ УСЛОВА

*Није било програма који због због неиспуњености формалних услова нису разматрани.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију 
.

року од три радна дана од дана објављивања Листе рангирања.

На Листу рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана о,

дана њеног објављивања. Приговор се може поднети препорученом поштом ил]

непосредно преко писарнице јединице локалне самоуправе на адресу Градска општин;

Пантелеј, ул. Гутенбергова 4а, са назнаком: „ПРИГОВОР по Јавном конкурсу

суфинансирање/финансирање програма и пројеката удружења у активизам за младе”.

КОМИСИЈА



Република Србија

Град Ниш

Градска општина Пантелеј

Председник

Број: 566/20-02
Датум: 24.06.2020. године.

На основу члана 9, Уредбе о средствима за подстицаше програма или недостајућег дела

средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења

(„Службени гласник РС”, број 8), и на основу листе вредновања и рангирања

пријавл,ени.х програма поднелм.х на конкурсу за суфинансиран»е/финансирање програма и

пројеката удружења у области активизма за младе, председник Градске општине Пантелеј

доноси

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПРОГРАМА КОЈИ СЕ ПОДСТИЧУ СРЕДСТВИМА

НАЗНАЧЕНИМ У ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА

СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАГЬЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА

У ОБЛАСТИ АКТИВИЗМА ЗА МЛАДЕ

Овом одлуком уврђује се избор програма по спроведеном јавном конкурсу који је

Градска општина Г1антелеј расписала 06.03.2020.године.

За реализацију јавног конкурса обезбе1)ена су средства за суфинансиран,е/финансирање

програма и пројеката удрукења у области активизма за младе, у укупном износу од

3()().()()(),()() динара у оквиру раздела 4, глава 4.1, Г1рограм 14 развој спорта и омладине,

Програмска активност спровођење омладинске политике, Функција 15() опште

јавне услуге — истраживање и развој, позиција 55, Економска класификација, 481

Дотације невладиним организацијама.

Средства из буџелкт Градске општине Пантелеј за 2020. годину додељују се за

(су)финансирање програма у области активизма за младе следећим удружењима:

Ред. Деловодни

број број

l-12/20-Ol/l

2.

3. 1-18/20-01/1

Назив удружења

Одред извиђача

„Лола”

Удружење „Вишња”
Ниш

Удружење

Иницијатива за

комуникацију и
сарадњу ИКС

Г1азив програма

За чисто Церје

„Вишња у Пантелеју”

„Руски кутак”

Одобрена

средства

50.000,00

35.000,00

30.000,00

Бр.бо

дова

79,00

72,00

68,00

Ова Одлука је коначна, а објавиће се на званичној интернет презентацији Градске
општине Г1антелеј, на огласној табли Градске општинС Панте року од пет дана од
дана доношења.

(Датум и место)


