
На  основу  чл.  44.  Закона  о  локалној  самоуправи  („Сл.  Гласник  РС“  бр.

129/2007)  и  чл.  39.  Статута  Града  Пирота  („Сл.  Лист  града  Ниша“  бр.  52/16),

градоначелник Пирота доноси

О Д Л У К У

О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ЛОКАЛНОГ ПЛАНА АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ ПИРОТА

Из буџета Града Пирота за 2017. годину, у оквиру Програма 11 – социјална и

дечија  заштита,  Програмска  активност  0006  –  Подршка  деци  и  породицама  са

децом, функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована

на другом месту, позиција 69 и економска класификација 423 – Локални план акције

за  децу,  одобравају  се  средства  за  финансирање  следећих  пројеката  ради

реализације ЛПА за децу Пирота:

Пројекат  „Матурантска  парада  –  синхрони  плес  матураната“-  Тим  за

екологију,  Културу  и  Образовање  „ЕКО-РЕАКЦИЈА“  у  износу  од  312.000,00

динара.

Пројекат „Примењено знање је моћ“, Средња стручна школа Пирот  у износу

од 60.000,00 динара. 

Пројекат  „Кућни  љубимац  –  љубав  и  опрез“,  Миодраг  Јовановић,  др

вет.медицине , у износу од 60.000,00 динара.

Пројекат „Ад либитум“, Основна музичка школа „Др Драгутин Гостушки“,

у износу од 90.000,00 динара.

Пројекат „Библиотека,  моја друга кућа“,  ОШ „Свети Сава“  , у износу од

50.000,00 динара.

Пројекат  „Унапређење  дијагностичких  и  терапијских  процедура  током

хоспитализације  на  Дечјем  одељењу  Опште  болнице  Пирот“,   Општа  болница

Пирот, у износу од 189.365,00 динара.

Пројекат  „Пролећна  школа  пријатељства“,  Центар  за  подршку  локалној

заједници „Моме“, у износу од 70.000,00 динара.

Пројекат  „Ја  и  други  –  вештине  комуникације  у  процесу  васпитања  и

образовања“, Др Мирјана Станковић – Ђорђевић, , у износу од 70.000,00 динара.

Пројекат  „Наставак  рада  СОС  телефона  за  помоћ  и  подршку  жртвама

насиља у граду Пироту“, Центар за социјални рад Пирот - Тим за помоћ и подршку

жртвама насиља,  у износу од 80.000,00 динара. 

Пројекат „Здрав живот – рекреација за све“, ШОСО „Младост“ , у износу од

50.000,00 динара.

Пројекат „Да нам књига поново буде најбољи друг“, ОШ „Душан Радовић“,

у износу од 70.000,00 динара.



Пројекат  „Путем  креативности  до  изврсности“,  Спортско  удружење

„SWAN“, , у износу од 40.000,00 динара.

Пројекат  „Пружање  подршке  деци  са  сметњама  у  развоју  у  редовним

школама“, Милица Адамовић , у износу од 200.000,00 динара.

Пројекат „Чаролија у круг“, ОШ „Свети Сава“, у износу од 70.000,00 динара.

Пројекат „Од игре и забаве до бољег здравља”, ОШ „8. септембар“, у износу

од 60.000,00 динара.

Пројекат „Здрава храна од првог дана и пузијада“, УГ „Родитељ“,  у износу

од 50.000,00 динара.

Пројекат  „Учим да  живим  безбедно“,  ОШ „Вук  Караџић“,   у  износу  од

100.000,00 динара. 

Пројекат „Свет око нас упознајемо музиком “, Удружење музичких педагога

„Нота“ у износу од 50.000,00.динара.

Пројекат „Здравље и млади“, Саветовалиште за младе Дома здравља Пирот,

у износу од 100.000,00.динара.

Пројекат „Унапређење информационог система у Дечјем диспанзеру“, Дом

здравља Пирот, у износу од 102.304,00.динара.

Пројекат „Дечја недеља 2017“, Удружење „Пријатељи деце“ ,  у износу од

60.000,00 динара.

Пројекат  „У  знању  је  моћ“,  Друштво  за  добровољни  рад  и  помоћ  деци

„Осмех“ ,  у износу од 70.000,00 динара.

Пројекат  „Пратилац детета  у настави“,  Удружење за промоцију социјалне

инклузије „Корак по корак“ , у износу од 140.000,00 динара.

Пројекат „Играм, певам, свирам“ , КУЦ „Фортуна“ , у износу од 100.000,00

динара.

Пројекат „Срећна и здрава деца“ , Социјална задруга „Нова перспектива“, у

изосу од 50.000,00 динара.

Пројекат „Поклонимо првацима чаролију“  , Удружење драмских уметника

„Тантијема“ , у износу од 70.000,00 динара.

Пројекат  „Вежбам  до  здравља“  ,  Спортско  удружење  „Гимназијалац“,  у

износу од 60.000,00 динара.

          Сви горе наведени пројекти финансијски су подржани учешћем на Јавном

конкурсу бр. II 40- 85 од 01.02.2017. године.

Уговор  о  финансирању  пројеката са  напред  наведеним  корисницима

средстава, биће закључен у року од 15 дана по коначности Одлуке.

Овлашћује  се  Градска  управа  –  Одељење  за  ванпривредне  делатности  –

Одсек  за  послове  друштвене  бриге  о  деци,  омладину и здравствену заштиту  да

сачини Уговоре о финансирању напред наведених пројеката.



О б р а з л о ж е њ е

Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града Пирота за 2017. годину, на

име  реализације  Локалног  плана  акције  за  децу  Пирота  путем  Јавног  конкурса

опредељена су средства у износу од 2.500.000,00 динара.

 Области које су предвиђене Јавним конкурсом,  а које су у складу са Локалним

планом акције за децу, су следеће:

- смањење сиромаштва код деце;

- боље здравље за сву децу;

- квалитетно образовање за сву децу;

- унапређење положаја и права деце са сметњама у развоју;

- заштита права деце без родитељског старања;

- заштита деце од злостављања, занемаривања, искоришћавања и насиља;

На објављени конкурс број  II 40-85 од  01.02.2017. године у предвиђеном року,

пријаву су поднеле следеће институције, НВО и појединци који се баве проблемима

деце: 

 Тим  за  Екологију,  Културу  и  Образовање  „ЕКО-РЕАКЦИЈА“-

„Матурантска парада-синхрони плес матураната“

 Средња сручна школа Пирот- „Примењено знање је моћ“

 Миодраг Јовановић др вет. медицине - „Кућни љубимац - љубав и опрез“

 Основна музичка школа „Др Драгутин Гостушки“- „Ад либитум“

 ОШ „Свети Сава“ - „Библиотека, моја друга кућа“

 Општа  болница  Пирот  -  „Унапређење  дијагностичких  и  терапијских

процедура  током хоспитализације  на  Дечјем одељењу Опште  болнице

Пирот“

 ОШ „8. септембар“ - „Растимо заједно“

 ОШ „Душан Радовић“ -  „У Душковој школи учење се воли“

 Центар  за  подршку  локалној  заједници  „Моме“-  „Пролећна  школа

пријатељства“

 Др Мирјана Станковић-Ђорђевић, дипл.психолог-проф.стуковних студија

- „Ја и други- вештине комуникације у процесу васпитања и образовања“

 Центар  за  социјални  рад  Пирот  –  Тим  за  помоћ  и  подршку  жртвама

насиља - „Наставак рада СОС телефона за помоћ и подршку жртвама

насиља у граду Пироту“

 Центар за социјални рад Пирот - „Млади у виртуелном свету“

 ШОСО „Младост“ - „Здрав живот – рекреација за све“

 ОШ „Душан Радовић“ - „Да нам књига поново буде најбољи друг“

 Спортско удружење „SWAN“ - „Путем креативности до изврсности“

 Милица Адамовић - „Пружање подршке деци са сметњама у развоју у

редовним школама“

 ЖКК „Гимназијалац“ - „У здравом телу, здрав кошаркашки дух“

 ОШ „Свети Сава“ - „Чаролија у круг“

 ОШ „8.септембар“ - „Од игре и забаве до бољег здравља“



 УГ „Родитељ“ - „Здрава храна од првог дана и пузијада“

 УГ „Родитељ“ - „Центар за рани развој“

 ОШ „Вук Караџић“ - „Учим да живим безбедно“

 Удружење музичких педагога „Нота“ Пирот - „Свет око нас упознајемо

музиком“

 Одред извиђача Пирот - „Камп – Кањон Темштице 2017“

 Саветовалиште за младе Дома здравља Пирот - „Здравље и млади“

 Дом здравља  Пирот  -  „Унапређење  информационог  система  у  Дечјем

диспанзеру“

 Удружење „Пријатељи деце“ - „Дечја недеља 2017“

 Удружење „Пријатељи деце“ - „Успешна деца =срећна деца“

 УГ „Изворско зрно“ Пирот - „Моја здрава ужина – боље здравље за сву

децу“

 Друштво за добровољни рад и помоћ деци „Осмех“ - У знању је моћ“

 Удружење  за  промоцију  социјалне  инклузије  „Корак  по  корак“  -

„Пратилац детета у настави“

 КУЦ „Фортуна“ - „Играм, певам, свирам“

 Удружење  ликовних  и  примењених  уметника  „Нова  арт  сцена“  -

„Бајковито путовање (Интерпретација бајки из различитих земаља кроз

говорно и ликовно стваралаштво)“

 Социјална задруга „Нова перспектива“ - „Срећна и здрава деца“

 Удружење  драмских  уметника  „Тантијема“  -  „Поклонимо  првацима

чаролију“

 Удружење грађана „Визија“ - „Победимо предатора са интернета“

 Удружење за екологију и заштиту животне средине „Геа“ - „Еко школа

Пирот“

 Спортско удружење „Гимназијалац“ Пирот - „Вежбом до здравља“

Комисија  за  спровођење  Јавног  конкурса  разматрала  је  приспеле  пројекте  и

констатовала да је на наведени конкурс пристигло  38 пројеката,  као и да услове

конкурса испуњавају сви пројекти.

По  разматрању  предлога  Комисије,  градоначелник  Пирота  је  одлучио  да

предлог прихвати и уговоре закључи са Тимом за Екологију, Културу и Образовање

„ЕКО-РЕАКЦИЈА“,  Средњом  стучном  школом,  Др  Миодрагом  Јовановићем,

Основном музичком школом „Др Драгутин Гостушки“,ОШ „Свети Сава“, Општом

болницом Пирот, ОШ „8. септембар“, ОШ „Душан Радовић“, Центром за подршку

локалној  заједници  „Моме“,  Др  Мирјаном  Станковић  Ђорђевић,  Центром  за

социјални  рад  Пирот,  ШОСО  „Младост“,  Спортским  удружењем  „SWON“,

Милицом  Адамовић,  УГ  „Родитељ“,  ОШ „Вук  Караџић“,  Удружењем  музичких

педагога  „Нота“,  Саветовалиштем  за  младе,  Домом  здравља  Пирот,  Удружењем

„Пријатељи  деце“,  Друштвом  за  добровољни  рад  и  помоћ  деци  „Осмех“,

Удружењем за промоцију социјалне инклузије „Корак по корак“, КУЦ „Фортуна“,

Социјалном  задругом  „Нова  перспектива“,  Удружењем  драмских  уметника

„Тантијема“, Спортским удружењем „Гимназијалац“




	Сви горе наведени пројекти финансијски су подржани учешћем на Јавном конкурсу бр. II 40- 85 од 01.02.2017. године.

