
ПРОГРАМ: Креирање програмских садржаја у области културе 
НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: Креирање програмских садржаја у области културе - СЛЕР 4.6.1. 
 

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: : Општинска управа - Одељење за ванпривреду  
 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА:  Зоран Митић 

КЉУЧНИ ЦИЉЕВИ И КРАТАК ОПИС ПРОГРАМА Програм је у директној је вези са циљем: 4.6 Унапређење културних програма и 
садржаја, што је у функцији остварења приоритета број 4: Развој друштвених делатности из Стратегије локалног економског 
развоја општине Пирот за период 2009-2013. Промовисање културног наслеђа кроз културне манифестације представља начин 
да се створе позитивни услови за развој уметничко-сценских делатности, изложби ликовне и примењене уметности, глумачких 
свечаности, књижевних вечери и трибина, концерата, промоције градских ансамбала, народних игара, дечије културе и сл. 
Програм је у функцији очувања традиције и неговања старих заната, али и промоције општине Пирот као једног од важних 
центара културе у региону, али и шире.  
Носиоци програма ће бити следеће институције културе: Дом културе, Народна библиотека, Галерија „Чедомир Крстић“, Музеј 
Понишавља, Народно позориште и Историјски архив. 
 
РИЗИЦИ ОСТВАРЕЊА ПРОГРАМА: 

Предвиђени ризици: 
1. Недостатак координације између различитих субјеката 

који учествују у реализацији програма 
2. Болест учесника програма  
3. Отказивање учешћа учесника  програма 
4. Неуспела јавна набавка за услуге 
5. Квар  техничке опреме 
6. Слаб одзив посетилаца 
7. Крађа експоната 
8. Проблеми у транспорту експоната 
9. Проглашење дана жалости 
10. Неповољне временске прилике 
11. Проблеми ликвидности буџета 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
1. Неповољне временске прилике 
2. Измене Закона о јавним набавкама 
3. Роновирање сале 
4. Немогућност исплате награда добитницима због новог 

Закона о запошљавању 
5. Лош квалитет одштампаног каталога 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: -  Омот списа пројеката: 
1. Међународни фолклорни фестивал (шифра: СЛЕР 4.6.1.1.). 
2.  Пројекат "Бископ Дома културе" (шифра: СЛЕР 4.6.1.2.) 
3. Пројекат "Концерт фолклорног ансамбла Дома културе" (шифра: СЛЕР 4.6.1.3.). 
4. Пројекат "Концерт хора Дома културе" (шифра: СЛЕР 4.6.1.4.). 
5.  Пројекат "Пиротско културно лето"Дом културе (шифра: СЛЕР 4.6.1.5.) 
6. Пројекат "Сајам лова и риболова"Дом културе (шифра: СЛЕР 4.6.1.6.). 
7.  Пројекат "Салон књига и графике" Дом културе (шифра: СЛЕР 4.6.1.7.). 
8. Пројекат "Историјска радионица упознај свој завичај" Музеј Понишавље (шифра: СЛЕР 4.6.1.8.). 
9. Пројекат "Мали Риста и његово време" Музеј Понишавље (шифра: СЛЕР 4.6.1.9.). 
10. Пројекат "(Не)брига о културном наслеђу" Музеј Понишавље (шифра: СЛЕР 4.6.1.10.).  
11. Пројекат "Пироћанци у 1. Светском рату од 1914-1918" Музеј Понишавље (шифра: СЛЕР 4.6.1.11.). 
12. Пројекат "Излагачка делатност од 10.01-31.03. - 5 изложби" Галерија "Чедомир Крстић"(шифра: СЛЕР 4.6.1.12.). 
13. Пројекат "Излагачка делатност од 04.04-02.07. - 5 изложби" Галерија "Чедомир Крстић" (шифра: СЛЕР 4.6.1.13.). 
14. Пројекат "Излагачка делатност од 08.07-18.10. - 4 изложбе" Галерија "Чедомир Крстић" (шифра: СЛЕР 4.6.1.14.). 
15. Пројекат "Излагачка делатност од 21.10-18.12. - 4 изложбе" Галерија "Чедомир Крстић" (шифра: СЛЕР 4.6.1.15.). 
16. Пројекат "Бесмртници - споменица изгинулим у ратовима 1912 - 1918" Историјски архив (шифра: СЛЕР 4.6.1.16.). 
17. Пројекат "Укоричавање делова Дневника рада" Историјски архив (шифра: СЛЕР 4.6.1.17.). 
18. Пројекат "Дечија позоришна представа" Народно позориште (шифра: СЛЕР 4.6.1.18.). 
19. Пројекат "Ансамбл представа савременог писца" Народно позориште (шифра: СЛЕР 4.6.1.19.). 
20. Пројекат "Ансамбл представа страног аутора" Народно позориште (шифра: СЛЕР 4.6.1.20.). 
21. Пројекат "Ревија позоришних представа малих форми" Народно позориште (шифра: СЛЕР 4.6.1.21.). 
22. Пројекат "Пратећи програми салона књига и графике" Народна библиотека (шифра: СЛЕР 4.6.1.22.). 
23. Пројекат "Гостовање добитника значајних књижевних награда 2014." Народна библиотека (шифра: СЛЕР 4.6.1.23.). 
24. Пројекат "Смотра рецитатора 2014" Народна библиотека (шифра: СЛЕР 4.6.1.24.). 
25. Пројекат "Читалачка значка 2014" Народна библиотека (шифра: СЛЕР 4.6.1.25.). 
26. Пројекат "Савремена српска књижевност" Народна библиотека (шифра: СЛЕР 4.6.1.26.). 
27. Пројекат "Промоције књига завичајних аутора" Народна библиотека (шифра: СЛЕР 4.6.1.27.). 
28. Пројекат "Издавачка делатност" Народна библиотека (шифра: СЛЕР 4.6.1.28.). 



 
РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПРОГРАМА 

Приходи и примања програма 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2014. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01 Средства из буџета 10.620.000,00 7.730.844,00    

04 
Сопствени приходи 
буџетских корисника 

1.669.000,00 110.746,00    

 Укупно: 12.289.000,00 7.841.590,00    
                                                                                              Расходи и издавања програма 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

421 
Стални трошкови  

100.000,00 Б: 230.000,00 
Б:  
С: 

330.000,00 390.000,00 

422 
Трошкови 
дневница 

 
- 

  Б:134.000,00       
С :180.000,00 

Б: 22.380,00 
С:4.936,00 

348.000,00 
382.000,00 

423 
Услуге по уговору  

4.678.000,00 
Б:7.719.000,00 

С: 909.000,00 
Б: 6.053.302,00 
С:76.727,00 

9.309.000,00 10.157.000,00 

424 
Специјализоване 
услуге 

 
340.000,00 

Б:1.680.000,00 
С : 350.000,00 

Б: 1.264.500,00 
С: 

2.307.000,00 2.535.000,00 

426 
Трошкови 
материјала 

 
170.000,00 

Б: 804.000,00 
С : 230.000,00 

Б: 337.662,00 
С:29.083,00 1.173.000,00 1.298.000,00 

512 Машине и опрема   Б:53.000 Б: 53.000   

 
Укупно по 
годинама: 

 5.288.000,00 
12.289.000,00 

7.841.590,00 
13.467.000,00 14.762.000,00 

 
Укупан буџет 
програма: 

45.806.000,00 

 
ДЕТЕРМИНАНТЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 

Реализација 
програма 

Корективне управљачке акције Индикатор резултата 

 
Ред
бр. 

Начин 
остварења 
програма 

- 
Текућа 

активност/ 
Пројекат 

План. Оств. 

Уочена 
одступања 
у процесу 

реализациј
е програма 

Корективне 
мере које 

треба 
предузети 

Предуз
ете 

коректи
вне 

мере 

Циљана вред. 
2014 

Оств. 
2014 

Индикатор 
учинка 

1 Културно 
туристичке 
маниф. 

     17.000 
посетилаца 

7.000 
посетилаца 

2 Подршка 
ликовној и 
примењеној 
уметности 

     19 изложби 
9.000 посетилаца 

 
10 изложбе 

4.000 
посетилаца 

3 Очување 
традиције и 
старих заната 

     11 изложбе 
11 публикација 

11.000 
посетилаца 

11 изложбе 
11 

публикација 
11.000 

посетилаца 
4 Подршка 

позоришној 
уметности 

     5 премијера  
5 представа  

20.000 
посетилаца 

2 премијере 
2 представе 

10.000 
посетилаца 

5 Промоција 
књижевног 
стварал. и 
унапређење 
читалачке 
културе 

     500 учесника 500 учесника 

Манифестаци
је је посетило 
14.000 људи 

 
Побољшана 

је 
разноврсност 

културног 
садржаја 

 
Културно 
наслеђе, 

стари занати 
и традиција 

општине 
Пирот 

представљен
и су широј 
јавности 



СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 
Кључна запажања о реализацији програма: 
 
 
 

Препоруке за боље планирање и реализацију програма у 
наредном периоду: 
 

Додатни ефекти (вредности) и резултати програма: 
 
 

Остали коментари и запажања: 
 

 
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКАТА КОЈИМ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ПРОГРАМ:   

Укупан износ средстава потребних за реализацију буџетског програма 
Ред. 
Бр. 

Назив и шифра пројекта 
2012 2013 2014 2015 2016 

1 

Међународни 
фолклорни фестивал 
(шифра: СЛЕР 4.6.1.1.) 

- 3.259.000,00 2.000.000,00 2.220.000,00 2.450.000,00 

2 

Пројекат "Бископ Дома 
културе" (шифра: СЛЕР 
4.6.1.2.)   

170.000,00 195.000,00 220.000,00 

3 

 Пројекат "Концерт 
фолклорног ансамбла 
Дома културе" (шифра: 
СЛЕР 4.6.1.3.) 

- - 440.000,00 475.000,00 510.000,00 

4 

Пројекат "Концерт хора 
Дома културе" (шифра: 
СЛЕР 4.6.1.4.) 

- - 260.000,00 280.000,00 310.000,00 

5 

Пројекат "Пиротско 
културно лето"Дом 
културе (шифра: СЛЕР 
4.6.1.5.) 

- - 1.430.000,00 1.640.000,00 1.850.000,00 

6 

 Пројекат "Сајам лова и 
риболова"Дом културе  
(шифра: СЛЕР 4.6.1.6.) 

- 300.000,00 250.000,00 350.000,00 413.000,00 

7 

Пројекат "Салон књига и 
графике" Дом културе 
(шифра: СЛЕР 4.6.1.7.) 

- - 1.250.000,00 1.375.000,00 1.500.000,00 

8 

 Пројекат "Историјска 
радионица упознај свој 
завичај" Музеј 
Понишавље  (шифра: 
СЛЕР 4.6.1.8.) 

- - 20.000,00 23.000,00 26.000,00 

9 

Пројекат "Мали Риста и 
његово време" Музеј 
Понишавље (шифра: 
СЛЕР 4.6.1.9.) 

- - 121.000,00 140.000,00 165.000,00 

10 

Пројекат "(Не)брига о 
културном наслеђу" 
Музеј Понишавље 
(шифра: СЛЕР 4.6.1.10.) 

- - 51.000,00 58.000,00 68.000,00 

11 

Пројекат "Пироћанци у 1. 
Светском рату од 1914-
1918" Музеј Понишавље 
(шифра: СЛЕР 4.6.1.11.) 

  58.000,00 65.000,00 78.000,00 

12 

Пројекат "Излагачка 
делатност од 10.01-
31.03. - 5 изложби" 

  253.000,00 280.000,00 302.000,00 



Галерија "Чедомир 
Крстић" (шифра: СЛЕР 
4.6.1.12.) 

13 

Пројекат "Излагачка 
делатност од 04.04-
02.07. - 5 изложби" 
Галерија "Чедомир 
Крстић" (шифра: СЛЕР 
4.6.1.13.) 

  235.000,00 267.000,00 280.000,00 

14 

Пројекат "Излагачка 
делатност од 08.07-
18.10. - 4 изложбе" 
Галерија "Чедомир 
Крстић" (шифра: СЛЕР 
4.6.1.14.) 

  236.000,00 267.000,00 280.000,00 

15 

Пројекат "Излагачка 
делатност од 21.10-
18.12. - 4 изложбе" 
Галерија "Чедомир 
Крстић" (шифра: СЛЕР 
4.6.1.15.) 

  199.000,00 203.000,00 210.000,00 

16 

Пројекат "Бесмртници - 
споменица изгинулим у 
ратовима 1912 - 1918" 
Историјски архив 
(шифра: СЛЕР 4.6.1.16.) 

  50.000,00 60.000,00 70.000,00 

17 

Пројекат "Укоричавање 
делова Дневника рада" 
Историјски архив 
(шифра: СЛЕР 4.6.1.17.) 

  230.000,00 250.000,00 270.000,00 

18 

Пројекат "Дечија 
позоришна представа" 
Народно позориште 
(шифра: СЛЕР 4.6.1.18.) 

  748.000,00 770.000,00 810.000,00 

19 

Пројекат "Ансамбл 
представа савременог 
писца" Народно 
позориште (шифра: СЛЕР 
4.6.1.19.) 

  1.407.000,00 1.500.000,00 1.620.000,00 

20 

Пројекат "Ансамбл 
представа страног 
аутора" Народно 
позориште (шифра: СЛЕР 
4.6.1.20.) 

  1.473.000,00 1.500.000,00 1.620.000,00 

21 

Пројекат "Ревија 
позоришних представа 
малих форми" Народно 
позориште (шифра: СЛЕР 
4.6.1.21.) 

  700.000,00 800.000,00 900.000,00 

22 

Пројекат "Пратећи 
програми салона књига 
и графике" Народна 
библиотека (шифра: 
СЛЕР 4.6.1.22.) 

  96.000,00 90.000,00 100.000,00 

23 
Пројекат "Гостовање 
добитника значајних 

  45.000,00 50.000,00 60.000,00 



књижевних награда 
2014." Народна 
библиотека (шифра: 
СЛЕР 4.6.1.23.) 

24 

Пројекат "Смотра 
рецитатора 2014" 
Народна библиотека 
(шифра: СЛЕР 4.6.1.24.) 

  10.000,00 12.000,00 13.000,00 

25 

Пројекат "Читалачка 
значка 2014" Народна 
библиотека (шифра: 
СЛЕР 4.6.1.25.) 

  144.000,00 165.000,00 175.000,00 

26 

Пројекат "Савремена 
српска књижевност" 
Народна библиотека 
(шифра: СЛЕР 4.6.1.26.) 

  57.000,00 65.000,00 70.000,00 

27 

Пројекат "Промоције 
књига завичајних 
аутора" Народна 
библиотека (шифра: 
СЛЕР 4.6.1.27.) 

  26.000,00 25.000,00 27.000,00 

28 

Пројекат "Издавачка 
делатност" Народна 
библиотека (шифра: 
СЛЕР 4.6.1.28.) 

  330.000,00 342.000,00 365.000,00 

 

Пројекти који су 
реализовани у 2013. 
години у оквиру 
ПРОГРАМА: Креирање 
програмских садржаја у 
области културе 

 1.729.000,00    

 Укупно – по годинама: - 5.288.000,00 12.289.000,00 13.467.000,00 14.762.000,00 
 Укупан буџет пројеката: 45.806.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: Пројекат међународни фолклорни фестивал  СЛЕР 4.6.1.1 
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА:ДОМ КУЛТУРЕ ПИРОТ 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:Мишко Ћирић, директор дома културе 
Синиша Јовановић Баћан , фолклорни педагог 

ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: 05-09.08.2014. 

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део Програма 
Креирање програмских садржаја у области културе (шифра: СЛЕР 4.6.1.1). Пројекат  доприноси очувању традиције, 
унапређењу међународне културне сарадње и културних садржаја општине. 

РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА: 
Предвиђени: 

- Лош одзив учесника 
- Неуспели поступак јавне набавке за 
смештај  и исхрану учесника 
- Недостатак смештајних капацитета за 
учеснике на територији општине Пирот 
- Лоши временски услови 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
- Поновљање тендера за исхрану 
- Нека гостовања су отказана 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
- Одлука о одржавању фестивала 
- Програм фестивала 
- Позив за учешће на фестивалу 
- Листа пријава учесника 
- Документација за јавну набавку 
- Уговори са најповољнијим понуђачем 
- Уговори за обезбеђивање техничких услова и подршке фестивала 
- Промотивни материјали 
- Рачуни 
- Извештај о реализацији пројекта 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 
Приходи и примања пројекта 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2014. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01 Средства из буџета Б:1.800.000,00 Б: 1.563.114,00 Б:1.800.000,00 423 Услуге културе 

01 Средства из буџета 
Б:100.000,00 Б: 100.000,00 Б:100.000,00 

424 
Специјализова
не услуге 

01 Средства из буџета Б:100.000,00 Б: 79.660,00 Б:100.000,00 
426 

Трошкови 
материјала 

 Укупно: Б:2.000.000,00  Б:2.000.000,00   

 
                                                                                           Расходи и издавања пројекта 
Функционална класификација расхода: 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

423 

Услуге културе  
 
 

Б:2.809.000,00 
Б:1.800.000,00 1.563.114,00 Б:2.000.000,00 Б:2.200.000,00 

424 
Специјализоване 
услуге 

 
   Б:290.000,00 Б:100.000,00 100.000,00 Б:110.000,00 Б:120.000,00 

426 
Трошкови 
материјала 

 
   Б:160.000,00 Б:100.000,00 79.660,00 Б:110.000,00 Б:130.000,00 



 
Укупно – по 
годинама: 

 
Б:3.259.000,00 Б:2.000.000,00 1.742.974,00 Б:2.220.000,00 Б:2.450.000,00 

 
Укупан буџет 
пројекта: 

                                                               9.929.000,00 

 
 
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 
Основни показатељи реализације пројекта 

Планирано Реализовано Активност 
 I – III IV – VI VII - IX X - XII I - III IV - VI VII - IX X – XII 

1. 
Дефинисање 
програма  
 

Дефиниса
ње 
програма  
 

  
Програм 
дефинисан  

   

2. 

Слање позива 
културно 
уметничким 
друштвима из 
земље и 
иностранства 

 Извођење 
програма 

 Послати позиви 
културно 
уметничким 
друштвима из 
земље и 
иностранства 

   

3.  
Пријем 
пријава 
учесника 

Надзор 
реализације 
пројекта 

 
 

Пристигле 
пријаве 
учесника 

  

4.  

Расписива
ње јавне 
набавке за 
смештај и 
исхрану 
учесника 
фестивала 

  

 

Расписана 
јавна 
набавка 
за 
смештај и 
исхрану 
учесника 
фестивала 

  

5.  

Утврђивањ
е коначне 
листе и 
броја 
учесника 

  

 

Утврђена 
листа и 
број 
учесника 
фестивала 

  

6.  

Избор 
најбољег 
понуђача 
за смештај 
и исхрану 

  

 

Изабран и 
склопљен 
уговор са 
најповољ
нијим 
понуђаче
м 

  

7.   
Медијска 
промоција 
фестивала 

 

 

Фестивал 
је 
промовис
ан у 
медијима 

  

8.   

Организов
ање 
техничких 
услова и 
подршке 
за 
одржавањ
е 
фестивала 

 

 

Организо
ван 
међунаро
дни 
фолклорн
и 
фестивал 

  

9.   
Извођење 
програма 
фестивала 

 

 

Одржан 
међунаро
дни 
фолклорн
и 
фестивал 

  



10.   

Надзор 
реализаци
је 
пројекта 

 

 

Руководст
во 
општине/
града 
извештен
о о 
реализац
ији 
пројекта 

  

Корективне управљачке акције 

Ред. 
бр. 

 
Уочена одступања у 
процесу реализације 

пројекта 

Образложење 
одступања 

Корективне мере 
које треба 
предузети 

Предузете 
корективне мере 

1 Активност     

1.2 
Слање позива културно 
уметничким друштвима из 
земље и иностранства 

    

1.3 Пријем пријава учесника     

1.4 
Расписивање јавне набавке за 
смештај и исхрану учесника 
фестивала 

    

1.5 Утврђивање коначне листе и 
броја учесника 

    

1.6 Избор најбољег понуђача за 
смештај и исхрану 

    

1.7 Медијска промоција фестивала     

1.8 
Организовање техничких 
услова и подршке за 
одржавање фестивала 

    

1.9 Извођење програма фестивала     

1.10 Надзор реализације пројекта     

2 Индикатор     

2.1 Програм фестивала дефинисан 
до 28. јануара 2014. год. 

    

2.2 

Писани позив достављен 
културно уметничким 
друштвима из земље и 
иностранства до 15. фебруара 
2014. год. 

    

2.3 Пријаве учесника примљене до 
15. априла 2014. год. 

    

2.4 

Припремљена документа и 
објављен тендер за смештај и 
исхрану учесника до 20. априла 
2014. год. 

    

2.5 Коначна листа и број учесника 
утврђена до 15. маја 2014. год. 

Отказивање-
нејављање  већ 

договорених 
гостовања 

Не одговарају на 
мејлове 

Позвати друге 
ансамбле 

Позив другим 
ансамблима 

2.6 
Изабран и склопљен уговор са 
најповољнијим понуђачем до 
20. маја 2014. год. 

Неуспешан први 
тендер 

Нико се није јавио 
на тендер 

Расписати нови 
тендер 

Расписивање 
новог тендера 

2.7 

 1. Обавештавање националних 
и локалних медија преко 
мејла/факса о фестивалу.  
2. Одржавање конференције за 
штампу директора Дома 
културе уочи фестивала. 
3. Минимум једно гостовање 

    



директора на локалној ТВ и 
радио станици у периоду 
трајања фестивала. 
4. Урађени промотивни 
материјал до 01. августа 2014. 
(штампање мајца, плаката, ИД 
картица, пропусница, 
програма, табли за учесника. 
банери,  ватромет). 

2.8 

Обезбеђен превоз учесника до 
01. августа  
Обезбеђена бина за фестивал 
до 01. августа  
Обезбеђено озвучење и 
расвета од 01. августа 
Ангажовано физичко-техничко 
обезбеђење до 01. августа  
Ангажовани водитељи и 
водичи за учеснике фестивала 
до 01. августа  

    

2.9. 

1. Реализација фестивала у 
периоду од прве до треће 
недеље августа 2014. 
2. Фестивал посетило око 
10.000 људи. 

    

2.10 
Написан завршни извештај о 
реализацији пројекта до 15. 
септембра 2014. год. 

    

3 Жељени резултат     

3.1 Дефинисан програм фестивала     

3.2 Доставњени позиви културно 
уметничким друштвима 

    

3.3 Пристигле пријаве учесника     

3.4 Покренут и спроведен поступак 
јавне набавке 

    

3.5 Утврђена листа и број учесника 
фестивала 

    

3.6 Обезбеђен смештај и исхрана 
за учеснике фестивала 

    

3.7 Фестивал је промовисан у 
медијима 

    

3.8 Обезбеђени технички услови за 
одржавање фестивала 

    

3.9 Одржан међународни 
фолклорни фестивал 

    

3.10 
Руководство општине/града 
извештено о реализацији 
пројекта 

    

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: 

Кључна запажања о реализацији пројекта: 
 
 

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у 
наредном периоду: 
 

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: 
Пројекат доприноси унапређењу туристичке понуде 
општине Пирот у току летње сезоне и њене афирмације 
у региону као центра за очување и промоцију старих 
фолклорних игара и традиције. Њиме се општина 
отвара и према другим земљама у региону, тиме што 
фолклорне трупе из Бугарске, Руминије, Грчке, Турске и 

Остали коментари и запажања: 
Потребна већа средства за реализацију овакве 
манифестације 



других држава узимају учешће у фестивалу, чиме се 
подиже свест о другим културама и значају очувања 
старих игара и сарадњи народа.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: БИОСКОП ДОМА КУЛТУРЕ   СЛЕР 4.6.1. 2 
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: 
ДОМ КУЛТУРЕ ПИРОТ 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Мишко Ћирић, директор дома културе 
Душан Стојановић и Ненад Бачевић 
ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: 2014. 

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део Програма 
Креирање програмских садржаја у области културе (шифра: СЛЕР 4.6.1.2). Пројекат  доприноси очувању традиције, 
унапређењу међународне културне сарадње и културних садржаја општине.. 

РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА: 
Предвиђени: 

- немогућност одржавања пројекције због 
реновирања биоскопа/биоскопске сале 

- покварена опрема 
- слаб одзив публике 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
-Сала се још увек реновира 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
- Одлука о одржавању програма 
- Програм  
- Уговори са најповољнијим понуђачем/дистрибутером 
- Уговори за обезбеђивање техничких услова и подршке програма 
- Промотивни материјали 
- Рачуни 
- Извештај о реализацији пројекта 

 
 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 
Приходи и примања пројекта 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

    
Извор  

финансирања 
Опис Планирано Реализовано 

Износ 
(2014. год) 

Еко. клас. Назив прихода 

01 Средства из буџета Б:120.000,00 / Б:120.000,00 421 Закуп опреме 

01 
Средства из буџета Б:50.000,00 / Б:50.000,00 426 

Трошкови 
материјала 

       

 Укупно 170.000,00     

                                                                                           Расходи и издавања пројекта 
Функционална класификација расхода: 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

421 

Закуп опреме  
 
 

 
Б:120.000,00 Б:  

О: 
Б:140.000,00 Б:160.000,00 

426 
Трошкови 
материјала 

  
Б:50.000,00 Б:  

О: 
Б:55.000,00 Б:60.000,00 

 
Укупно – по 
годинама: 

 
 

Б:170.000,00 Б:  
О: 

Б:195.000,00 Б:220.000,00 

 
Укупан буџет 
пројекта: 

                                                               170.000,00 

 
 
 
 



 
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 
Основни показатељи реализације пројекта 

Планирано Реализовано 
Активност 

 I – III IV – VI VII - IX X - XII I - III IV - 
VI 

VII - IX X – XII 

1. 
Дефинисање 
програма  
 

   
 

   

         2. 

Слање позива 
дистрибутерим
а за 
достављање 
понуде 
 

Извођење 
програма 

Извођење 
програма 

Извођење 
програма 

 

   

3. 

Прикупљање 
понуда 
дистрибутера 
 

Надзор 
реализације 
пројекта 

Надзор 
реализације 
пројекта 

Надзор 
реализације 
пројекта 

 

   

4. 
Утврђивање 
коначне листе  

   
 

   

5. 
Медијска 
промоција 
програма 

Медијска 
промоција 
програма 

Медијска 
промоција 
програма 

Медијска 
промоција 
програма 

 
   

6. 

Организовање 
техничких 
услова и 
подршке за 
одржавање 
програма 

Организов
ање 
техничких 
услова и 
подршке 
за 
одржавањ
е 
програма 

Организов
ање 
техничких 
услова и 
подршке 
за 
одржавањ
е 
програма 

Организов
ање 
техничких 
услова и 
подршке 
за 
одржавањ
е програма 

 

   

7. 
Пројекција 
филма 
 

Пројекција 
филма 
 

Пројекција 
филма 
 

Пројекција 
филма 
 

 
   

8. 
   Надзор 

реализациј
е пројекта 

 
   

 
Корективне управљачке акције 

Ред
. бр. 

 
Уочена одступања у 
процесу реализације 

пројекта 

Образложење 
одступања 

Корективне мере 
које треба 
предузети 

Предузете 
корективне мере 

1 Активност     

1.1 

Дефинисање програма  Програм није 
дефинсан у 

предвиђеном року 

Биоскопска сала се 
још увек реновира 

Смањити број 
пројекција 

Смањен је број 
пројекција које 
су приказане у 

Клубу Дома 
кулуре 

1.2 

Слање позива дистрибутерима 
за достављање понуде 
 

Послати су позиви 
мањем броју 

дистрибутера од 
планираних 

Биоскопска сала се 
још увек реновира 

Смањити број 
пројекција 

Смањен је број 
пројекција које 
су приказане у 

Клубу Дома 
кулуре 

1.3 
Прикупљање понуда 
дистрибутера 
 

Понуде су 
прикупљене 

   

1.4 

Утврђивање коначне листе  Коначна листа је 
утврђена у знатно 
мањем броју од 

планираног 

   



1.5 

Медијска промоција програма Медиска промоција 
је смањена 

Биоскопска сала се 
још увек реновира 

Смањити број 
пројекција 

Смањен је број 
пројекција које 
су приказане у 

Клубу Дома 
кулуре 

1.6 

Организовање техничких 
услова и подршке за 
одржавање програма 

Технички услови још 
увек нису створени 

Биоскопска сала се 
још увек реновира 

Смањити број 
пројекција 

Смањен је број 
пројекција које 
су приказане у 

Клубу Дома 
кулуре 

1.7 

Пројекција филма 
 

Пројекције филма су 
смањене у знатнпм 

обиму 

Биоскопска сала се 
још увек реновира 

Смањити број 
пројекција 

Смањен је број 
пројекција које 
су приказане у 

Клубу Дома 
кулуре 

1.8 Надзор реализације пројекта     
2 Индикатор     

2.1 
Програм је дефинисан до 
15.12.2013. год. 

    

2.2 

Позив послат до 10.01.2014. 
год. 
 
 

    

2.3 
Понуде прикупљене до 12. 01. 
2014. год. 
 

    

2.4 
Коначна листа филмова 
утврђена до 20.01.2014. год. 
 

    

2.5 

штампани материјал урађен 
најкасније десет дана пре 
приказивања филма 

промотивни спотови урађени 
најкасније десет дана пре 
приказивања филма 
 

    

2.6 

Обезбеђен и опремљен простор 
за одржавање пројекцијa 
најкасније три дана пре 
приказивања филма 
 

    

2.7 
350 пројекција  
8.000-10.000 гледалаца  

    

2.8 
Написан завршни извештај о 
реализацији пројекта до 31. 
децембра  2014. године 

    

3 Жељени резултат     
3.1 Дефинисан програм биоскопа     
3.2 Упућен позив дистрибутерима     

3.3 
Прикупљене понуде 
дистрибутера 

    

3.4 Позната листа филмова     

3.5 
Биоскоп је промовисан у 
медијима 

    

3.6 Обезбеђени технички услови      
3.7 Одржане пројекције     

3.8 
Руководство општине/града 
извештено о реализацији 
пројекта 

    

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: 



Кључна запажања о реализацији пројекта: 
 
 

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у 
наредном периоду: 
 

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: 
 

Остали коментари и запажања: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: Концерт фолклорног ансамбла Дома културе СЛЕР 4.6.1.3 
 
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: ДОМ КУЛТУРЕ ПИРОТ 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Мишко Ћирић, директор дома културе 
Синиша Јовановић Баћан 
 
ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: Мај-децембар 2014. 

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део Програма 
Креирање програмских садржаја у области културе (шифра: СЛЕР 4.6.1.3). Пројекат  доприноси очувању традиције, 
унапређењу међународне културне сарадње и културних садржаја општине. 

РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА: 
Предвиђени: 

- Слаб одзив посетилаца 
 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
- Одлука о одржавању концерта 
- Програм концерта 
- Промотивни материјали 
- Рачуни 
- Извештај о реализацији пројекта 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 
Приходи и примања пројекта 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

    
Извор  

финансирања 
Опис Планирано Реализовано 

Износ 
(2014. год) 

Еко. клас. Назив прихода 

01 Средства из буџета Б:280.000,00  Б:280.000,00 423 Услуге културе 

01 
Средства из буџета Б:60.000,00  Б:60.000,00 

424 Специјализова
не услуге 

01 Средства из буџета Б:100.000,00  Б:100.000,00 426 Материјал 

  Б:440.000,00  Б:440.000,00   

 Укупно Б:440.000,00     

                                                                                           Расходи и издавања пројекта 
Функционална класификација расхода: 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

423 Услуге културе  
 
 

 Б:280.000,00 
Б:  
О: Б:300.000,00 

Б:320.000,00 

424 Специјализоване 
услуге 

  Б:60.000,00 
Б:  
О: 

Б:65.000,00 Б:70.000,00 

426 Материјал   Б:100.000,00  Б:110.000,00 Б:120.000,00 

 
Укупно – по 
годинама: 

 
 Б:440.000,00 

Б:  
О: 

Б:475.000,00 Б:510.000,00 

 
Укупан буџет 
пројекта: 

                                                               1.425.000,00 

 
 
 
 
 



РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 
Основни показатељи реализације пројекта 

Планирано Реализовано 
Активност 

 I – III IV – VI VII - IX X - XII I - III IV - 
VI 

VII - IX X – XII 

1. 

Дефинисање 
програма 
концерата 
 

 Дефиниса
ње 
програма 
концерат
а 

 
Дефинисан 
програм  
 

   

2. 
Одабир игара 
и мелодија 

   Игра и 
мелодије 
одабране 

   

         3. Припрема 
корепетитора 

Рад са са 
корепетито
ром 

Рад са са 
корепетит
ором 

 

 

Рад 
са 
кореп
етито
ром 

  

          4. Припрема 
абсамбала 

Припрема 
абсамбала 

Припрема 
абсамбал
а 

 

Абсамбл 
припремљен 

Абса
мбл 
прип
ремљ
ен 

  

          5. Припрема 
оркестра 

Припрема 
оркестра 

Припрема 
оркестра 

 

Оркестар 
припремљен 

Оркес
тар 
прип
ремљ
ен 

  

        6.  
Финална 
припрема 
концерта 

 
Финална 
припрема 
концерта 

 

Оркес
тар 
прип
ремљ
ен 

  

        7.  
Медијска 
промоција 
концерта 

 
Медијска 
промоција 
концерта 

 

Конц
ерт 
проп
раћен 
медиј
ски 

  

        8.  

Организова
ње 
техничких 
услова и 
подршке за 
одржавање 
концерта 

 

Организов
ање 
техничких 
услова и 
подршке 
за 
одржавањ
е концерта 

 

Створ
ени 
техни
чки 
услов
и за 
одрж
авањ
е 
конце
рта 

  

        9.  
Извођење 
програма 
концерта 

 
Извођење 
програма 
концерта 

 

Конц
ерт 
извед
ен 

  

       10.    
Надзор 
реализациј
е пројекта 

  
  

Корективне управљачке акције 

Ред. 
бр. 

 
Уочена одступања у 
процесу реализације 

пројекта 

Образложење 
одступања 

Корективне мере 
које треба 
предузети 

Предузете 
корективне мере 

1 Активност     



1.1 
Дефинисање  програма 
концерта 

    

1.2 Одабир игара и мелодија     

1.3 Припрема корепетитора     

1.4 Припрема абсамбала     

1.5 Припрема оркестра     

1.6 Финална припрема концерта     

1.7 Медијска промоција концерта     

1.8 
Организовање техничких 
услова и подршке за 
одржавање концерта 

    

1.9 Извођење програма концерта     
1.10 Надзор реализације пројекта     

2 Индикатор     

2.1 

Програм концерта дефинисан 
до 15. фебруара 2014. 
Програм концерта дефинисан 
до 15. октобар 2014 

    

2.2 

Избор игара и мелодија 
20.фебруара 2014. 
Избор игара и мелодија 
20.октобра 2014. 

    

2.3 Рад са корепетитором     

2.4 
Рад на припреми ансамбла 
започет најкасније 60 дана пре 
концерта 

    

2.5 
Рад на припреми оркестра  
започет најкасније 60 дана пре 
концерта 

    

2.6 
Заједнички рад ансамбала и 
оркестра започео 15 дана пре 
концерта 

    

2.7 

 штампани материјал готров 10 
дана пре концерта 
конференција за штампу 
одржана три дана пре концерта 
промотивни спотови се емитују 
10 дана пре концерта 

    

2.8 

Обезбеђена бина за концерт 
три дана пре концерта 
Обезбеђено озвучење и 
расвета три дана пре концерта 
Ангажовани водитељи три дана 
пре концерта 

    

2.9 

Концерт у другој половини маја 
одржан  
Концерт у другој половини 
децембра одржан  
Концерте посетиоло 1.000 
људи 

    

2.10 
Написан завршни извештај о 
реализацији пројекта до 
31.12.2014. год. 

    

3 Жељени резултат     
3.1 Дефинисан програм концерта     
3.2 Изабране игре и мелодије     

3.3 Припремљен корепетитор     

3.4 Припремљени ансамбли     



3.5 Припремљен оркестар     

3.6 Усклађени ансамбли и 
оркестар 

    

3.7 Концерти медијски 
промовисани 

    

3.8 
Обезбеђени технички услови за 
одржавање концерта 

    

3.9 Одржан концерт     

3.10 
Руководство општине/града 

извештено о реализацији 
пројекта 

    

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: 

Кључна запажања о реализацији пројекта: 
 
 

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у 
наредном периоду: 
 

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: 
 

Остали коментари и запажања: 
Потребна већа средства за реализацију овакве 
манифестације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: КОНЦЕРТ ХОРА ДОМА КУЛТУРЕ  СЛЕР 4.6.1.4 

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: Дом културе 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Анита Пејчић 

ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА:април - децембар 2014 

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: 
Пројекат је део Програма Креирање програмских садржаја у области културе.Пројекат  доприноси очувању традиције, 
унапређењу међународне културне сарадње и културних садржаја општине. 
РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА: 

Предвиђени: 
1. Лош одзив публике 
 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
1.Померено време одржавања концерта због незавршене сале 

 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
1. Одлука о одржавању концерта 
2. Програм концерта 
3. Промотивни материјали 
4. Рачуни 

5. Извештај о реализацији пројекта 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 
Приходи и примања пројекта 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2014. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01  
Б: 90.000,00 
О: 

Б:30.000, 
О: 

90.000,00 423 Услуге културе   

01  
Б: 170.000,00 
О: 

Б: 
О: 

170.000,00 426 Материјал 

 Укупно: Б:260.000,00 
О: 

Б:30.000,00 
О: 

260.000,00   

 
                                                                                           Расходи и издавања пројекта 
Функционална класификација расхода: 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

423 Услуге културе     Б: 90.000,00 
О:  

Б: 30.000,00 
О: 

Б:100.000,00 
    О: 

Б:120.000,00 
   О: 

426 Материјал   Б: 170.000,00 
О: 

Б:  
О: 

Б:180.000,00 
   О: 

Б:190.000,00 
   О: 

 
Укупно – по 
годинама: 

  Б: 260.000,00 
О: 

Б:  
О: 

Б:280.000,00 
   О: 

Б:310.000,00 
   О: 

 
Укупан буџет 
пројекта: 

850.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 
Основни показатељи реализације пројекта 

Планирано Реализовано Активност 
 I – III IV – VI VII - IX X - XII I - III IV - VI VII - IX X – XII 

1. 
Дефинисањ
е програма 
концерта 

 

 

Дефиниса
ње 
програма 
концерта 

Дефинисан 
програма 
концерта 

   

2. Припрема 
концерта 

  Припрема 
концерта 

Концерт 
припремљен 

   

3. 
Припрема 
корепетитор
а 

  
Припрема 
корепетит
ора 

Припремље
н 
корепетито
р 

   

4. Припрема 
хора 

  
Припрема 
хора 

Хор 
припремље
н 

   

5. Припрема 
солиста 

  
Припрема 
солиста 

Солисти 
припремље
ни 

   

6.  

Финална 
припрем
а 
концерт
а 

 
Финална 
припрема 
концерта 

 

Финална 
припрем
а 
концерта 
завршена 

  

7.  

Медијск
а 
промоци
ја 
концерт
а 

 

Медијска 
промоција 
концерта 

 

Медијски 
промови
сан 
концерт 

  

8.  

Организ
овање 
технички
х услова 
и 
подршке 
за 
одржава
ње 
концерт
а 

 

Организов
ање 
техничких 
услова и 
подршке 
за 
одржавањ
е концерта 

 

Обезбеђ
ени 
технички 
услови за 
одржава
ње 
концерта 

  

9.  

Извођењ
е 
програм
а 
концерт
а 

 

Извођење 
програма 
концерта 

 Одржан 
концерт 

  

10.   
 Надзор 

реализациј
е пројекта 

  
  

 
Корективне управљачке акције 

Ред
.бр. 

 

Уочена одступања у 
процесу 

реализације 
пројекта 

Образложење 
одступања 

Корективне мере које 
треба предузети 

Предузете корективне 
мере 

1 
Активност 
 

Реализација 
концерта померена  

Због кашњења 
код 

реновирања 
сале 

Реновирати салу Одржан концерт у 
другој сали 

1.1 Дефинисање концерта     



1.2 Припрема концерта     

1.3 Припрема корепетитора     

1.4 Припрема хора     

1.5 Припрема солиста     

1.6 Припрема оркестра     

1.7 Финална припрема 
концерта 

    

1.8 Медијска промоција 
концерта 

    

1.9 
Организовање техничких 
услова и подршке за 
одржавање концерта 

    

1.10 Извођење програма 
концерта 

    

1.11 Надзор реализације 
пројекта 

    

1.12 Финална припрема 
концерта 

    

2 Индикатор 
 

    

2.1 
Програм концерта 
дефинисан до 15. 
фебруара  

    

2.2 Избор песама и мелодија     

2.3 Рад са корепетитором     

2.4 Рад са хором  Дома 
културе 

    

2.5 Рад са солистима хора     

2.6 Рад са оркестром      

2.7 Заједнички рад хора и 
оркестра 

    

2.8 

Број штампаних 
материјала 
Број Видео записа са 
конференција за штампу 
Број промотивних спотова 

    

2.9 

Обезбеђена бина за 
концерт 
Обезбеђено озвучење и 
расвета  
Ангажовани водитељи и 
водичи за учеснике  

    

2.10 
Број одржаних концера 
Број посетилаца концерта 

    

2.11 
Написан завршни 
извештај о реализацији 
пројекта до 31.12 

    

3 Жељени резултат     

3.1 
Дефинисан програм 
концерта 

    

3.2 Утврђена листа и број 
учесника концерта 

    

3.3 Концерт је промовисан у 
медијима 

    



3.4 Организован концерт     

3.5 Одржан концерт     

...      

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: 

Кључна запажања о реализацији пројекта: 
Концерт успешно реализован 
 
 

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у 
наредном периоду: 
 

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: 
 
 

Остали коментари и запажања: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: ПИРОТСКО КУЛТУРНО ЛЕТО /јул-август/ СЛЕР 4.6.1.5  

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: ДОМ КУЛТУРЕ ПИРОТ 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Мишко Ћирић, директор дома културе 
Александар Шаровић и Бошко Видановић 
ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: Јул-август 2014 

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део Програма 
Креирање програмских садржаја у области културе (шифра: СЛЕР 4.6.1.5). Пројекат  доприноси очувању традиције, 
унапређењу међународне културне сарадње и културних садржаја општине. 

РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА: 
Предвиђени: 

- Лош одзив учесника 
- Поништавање јавне набавке  
- Лоши временски услови 

 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
- Проблеми око јавних набавки 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
- Одлука о одржавању програма 
- Програм  
- Позив за учешће  
- Листа пријава учесника 
- Документација за јавну набавку 
- Уговори са најповољнијим понуђачем 
- Уговори за обезбеђивање техничких услова и подршке програмима 
- Промотивни материјали 
- Рачуни 
- Извештај о реализацији пројекта 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 
Приходи и примања пројекта 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2014. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01 Средства из буџета 
Б:450.000,00 

Б:  
Б:450.000,00 423 Услуге по 

уговору 

01 Средства из буџета 
Б:950.000,00 

Б: 13.500,00 
Б:950.000,00 424 Специјализова

не услуге 

01 Средства из буџета     Б:30.000,00 
Б:  

    Б:30.000,00 426 Трошкови 
материјала 

 Укупно: Б:1.430.000,00 Б:13.500,00    

                                                                                                    Расходи и издавања пројекта 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

01 423 
Услуге по 
уговору Б:140.000,00 Б:450.000,00 432.534,00 Б:500.000,00 Б:600.000,00 

01 424 

Специјали
зоване 
услуге 

Б:50.000,00 Б:950.000,00 950.000,00 Б:1.100.000,0
0 

Б:1.200.000,0
0 

01 426 

Трошкови 
материјал
а 

Б:10.000,00     
Б:30.000,00 

23.599,00 Б:40.000,00 Б:50.000,00 

 
Укупно – по 
годинама: 

     
Б:1.430.000,0

0 
1.406.133,00 Б:1.640.000,0

0 
Б:1.850.000,0
0 

 Укупан буџет                                                                      4.920.000,00 



пројекта: 
 
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 
Основни показатељи реализације пројекта 

Планирано Реализовано Активност 
 I – III IV – VI VII - IX X - XII I - III IV - VI VII - IX X – XII 

1. 
Дефинисање 
програма  
 

   Дефинисан 
програм  
 

   

2. 

Слање позива 
потенцијалним 
учесницима 
програма,прип
рема секција 
Дома културе 

   Послати 
позиви 
потенцијални
м учесницима 

   

3. 
 Пријем 

пријава 
учесника 

 
 

 
Примљен
е пријаве 
учесника 

  

4. 

 Расписива
ње јавне  
набавке за 
два 
концерта  

 

 

 

Расписан
е јавне 
набавке 
за два 
концерта 

  

5. 

 Избор 
учесника 
за Мини 
летњи 
сајам 
књига 

 

 

 

Изабрани 
учесници 
за Мини 
летњи 
сајам 
књига 

  

6. 

 Утврђивањ
е листе и 
броја 
филмова 

 

 

 

Утврђена 
листа и 
број 
филмова 

  

7. 

 Избор 
извођача 
Класичне 
музике 

 

 

 

Изабрани 
извођачи 
Класичне 
музике 

  

8. 
 Избор Џез 

извођача  
 

 
Изабрани 
Џез 
извођачи 

  

9. 

 Преговори 
са 
Наставник
ом школе 
гитара 

 

 

 

Обављен
и 
преговор
и са 
наставни
ком 
гитаре 

  

10. 

 Финалне 
рипреме 
Првог 
фолклорн
ог 
ансамбла 

 

 

 

Припрем
љен први 
фолклорн
и 
ансамбл 

  

11. 

 Финалне 
припреме 
дечијег 
Фолклорн
ог 
ансамбла 

 

 

 

Дечији 
фолклорн
и 
ансамбл 
припрем
љен 

  

12. 
 Завршне 

припреме 
Хора Дома 

 
 

 
Припрем
љен хор 
Дома 

  



културе  културе 

13. 

 Завршне 
припреме 
Плесне 
секције и 
секције 
Гитаре 

 

 

 

Плесне 
секцијепр
ипремље
не 

  

14. 

 Утврђивањ
е коначне 
листе и 
броја 
учесника 

 

 

 

Утврђена 
коначна 
листа и 
број 
учесника 

  

15. 

 Медијска 
промоција 
програма 

 

 

 

Медијски 
програм 
промовис
ан 

  

16. 

  Организов
ање 
техничких 
услова и 
подршке 
за 
одржавањ
е 
фестивала 

 

 

 Организ
овани 
програм
и 

 

17. 

  Извођење 
програма  

 

 

 Одржани 
програми са 
великим 
бројем 
посетилаца

 

18. 

  Надзор 
реализациј
е пројекта 

 

 

 Руководство 
општине/града 
извештено о 
реализацији 
пројекта 

 

Корективне управљачке акције 

Ред. 
бр. 

 
Уочена одступања у 
процесу реализације 

пројекта 

Образложење 
одступања 

Корективне мере 
које треба 
предузети 

Предузете 
корективне мере 

1 Активност     

1.1 
Дефинисање програма 
манифестације Пиротско 
културно лето 

    

1.2 

Слање позива потенцијалним 
учесницима 
програма,припрема секција 
Дома културе 

    

1.3 Пријем пријава учесника     

1.4 Расписивање јавне  набавке за 
два концерта  

    

1.5 Избор учесника за Мини летњи 
сајам књига 

    

1.6 Утврђивање листе и броја 
филмова 

    

1.7 Избор извођача Класичне 
музике 

    

1.8 Избор Џез извођача     

1.9 Преговори са Наставником 
школе гитара 

    

1.10 Финалне рипреме Првог     



фолклорног ансамбла 

1.11 Финалне припреме дечијег 
Фолклорног ансамбла 

    

1.12 Завршне припреме Хора Дома 
културе  

    

1.13 Завршне припреме Плесне 
секције и секције Гитаре 

    

1.14 Утврђивање коначне листе и 
броја учесника 

    

1.15 Медијска промоција програма     

1.16 
Организовање техничких 
услова и подршке за 
одржавање фестивала 

    

1.17 Извођење програма      

1.18 Надзор реализације пројекта     

2 Индикатор     

2.1 Програм  дефинисан до 30.03. 
2014. год. 

    

2.2 

Достављен позив 
учесницима,направљен план 
рад  припрема секција до 05. 
априла 2014. год. 

    

2.3 Пријаве учесника примљене до 
20.априла 2014. год. 

    

2.4 
Припремљена документа и 
објављен тендер за извођаче 
до 30.априла 2014. год. 

    

2.5 
Изабрани учесници на Мини 
летњем сајму књига до 30. маја 
2014. год. 

    

2.6 Изабрани филмови до 30. маја 
2014. год. 

    

2.7 Изабран извођач до 30.маја 
2014. год. 

    

2.8 Изабран извођач до 30.мај 
2014. год. 

    

2.9 
Потписан уговор за вођење 
школе гитаре до 30.маја 2014. 
год. 

    

2.10 Заједнички рад чланова са 
оркестром 

    

2.11 Заједнички рад чланова са 
оркестром 

    

2.12 Заједнички рад са Фолклорним 
ансамблом 

    

2.13 Заједнички рад секција      

2.14 Коначна листа и број учесника 
утврђена до 03. јуна  

    

2.15 

Број штампаних материјала 
Број Видео записа са 
конференција за штампу 
Број промотивних спотова 

    

2.16 

Обезбеђене сале за пробе 
Обезбеђена дворана за 
концерт 
Обезбеђена бина и озвучење 

    



за концерте 
Обезбеђени штандови 
Обезбеђена учионица 
Ангажовано физичко-техничко 
обезбеђење до 01. Јула   
Ангажовани водитељи 
програма до 01. јула  

2.17 

Током јула и августа текуће 
буџетске године 
Програме Пиротског лета 
посетило 15.000 људи 

    

2.18 
Написан завршни извештај о 
реализацији  до 25. септембра 
2014. год. 

    

3 Жељени резултат     

3.1 Дефинисан програм фестивала     

3.2  Послат позив учесницима     

3.3 Пристигле пријаве учесника     

3.4 Објављен и спроведен 
поступак јавне набавке 

    

3.5 Списак излагача на летњем 
сајму књига 

    

3.6 Изабрани филмови     

3.7 Изабран извођач наконцерту 
класичне музике 

    

3.8 Изабрани џез извођачи     

3.9 Потписан уговор са 
наставником гитаре 

    

3.10 Усклађеност оркестра и 
чланова фолклорног ансамбла 

    

3.11 Усклађеност оркестра и дечијег 
фолклорног ансамбла 

    

3.12 Усаглашени Хор и Фолклорни 
ансамбл 

    

3.13 Усаглашен рад секција     

3.14 Позната листа учесника     

3.15 Програм је промовисан у 
медијима 

    

3.16 Организовани програми     

3.17 Одржани програми са великим 
бројем посетилаца 

    

3.18 
Руководство општине/града 
извештено о реализацији 
пројекта 

    

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: 

Кључна запажања о реализацији пројекта: 
 
 

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у 
наредном периоду: 
 

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: 
 

Остали коментари и запажања: 
Потребна већа средства за реализацију овакве 
манифестације 

 

 



НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: Сајам лова и риболова   СЛЕР 4.6.1.6  
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: ДОМ КУЛТУРЕ ПИРОТ 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Мишко Ћирић, директор дома културе 
Божидар Видановић, Александар Шаровић 
ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: Март 2014   

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део Програма 
Креирање програмских садржаја у области културе (шифра: СЛЕР 4.6.1.6  ). Пројекат  доприноси унапређењу културно-
туристичких садржаја општине.   

РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА: 
Предвиђени: 

1. Недобијање одобрења од Министарства одбране 
2. Лош одзив учесника 
3. Неуспела јавна набавка 

 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
1. Проблеми око добијања дозволе од Министарства 

одбране 
2. Лош одзив учесника 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
1. Одлука о одржавању Сајма 
2. Програм Сајма 
3. Позив за учешће на Сајам 
4. Листа пријава учесника 
5. Уговори са Министарством одбране 
6. Уговори за обезбеђивање техничких услова и подршке Сајма 
7. Промотивни материјали 
8. Рачуни 
9. Извештај о реализацији пројекта 
 

 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 
Приходи и примања пројекта 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2014. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01 Приходи из буџета 

Б:100.000,00  
Б:100.000,00 

421 Стални 
трошкови 

01 Приходи из буџета 
Б: 150.000,00  Б:150.000,00 423 Услуге културе 

 Укупно: 250.000,00     

Функционална класификација расхода: 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

01 421 

 
 
Закуп 

Б:100.000,00 
Б:100.000,00 

 

 
Б:170.000,00 Б:200.000,00 

01 423 

Услуге по 
уговору Б:140.000,00 

Б:150.000,00 
    

 
Б:170.000,00 Б:200.000,00 

01 424 

Специјали
зоване 
услуге 

Б:50.000,00    
 

  

01 426 

Трошкови 
материјал
а 

Б:10.000,00  
 

Б:10.000,00 Б:13.000,00 

 
Укупно – по 
годинама: 

 Б:300.000,00 
Б:250.000,00 

 
Б:350.000,00 Б:413.000,00 

 
Укупан буџет 
пројекта: 

1.313.000,00 

 



РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 
Основни показатељи реализације пројекта 

Планирано Реализовано 
Активност 

 I – III IV – VI VII - IX X - XII I - III IV - 
VI 

VII - IX X – XII 

1. 

Дефинисање 
програма и 
трајања  
 

   Дефинисан 
програма и 
трајање  
 

   

2. Слање позива 
учесницима 

   Послати позиви 
учесницима 

   

3. Слање позива 
учесницима 

   
 

   

4. 

Обезбеђење 
простора за 
одржавање 
Сајма 

   

 

   

5. 

Утврђивање 
коначне листе 
и броја 
учесника 

   

 

   

6. 
Медијска 
промоција 
фестивала 

   
 

   

7. 

Организовање 
техничких 
услова и 
подршке за 
одржавање 
Сајма 

   

 

   

8. 
Извођење 
програма 
Сајма 

Извођење 
програма 
Сајма 

  
 

   

9.  
Надзор 
реализаци
је пројекта 

  
 

   

Корективне управљачке акције 

Ред. 
бр. 

 
Уочена одступања у 
процесу реализације 

пројекта 

Образложење 
одступања 

Корективне мере 
које треба 
предузети 

Предузете 
корективне мере 

1 Активност     

1.1 Дефинисање програма и 
трајања фестивала 

    

1.2 Слање позива учесницима     

1.3 Пријем пријема учесника 

Веома слаб одзив 
учесника 

Слаба 
заинтересованост 

Променити време 
одржавања сајма 

Промењено 
време 

одржавања 
сајма 

1.4 Обезбеђење простора за 
одржавање Сајма 

Простор није 
обезбеђен 

Није постигнут 
договор са 

Министарством 
одбране 

Кренути раније са 
преговорима 

 

1.5 Утврђивање коначне листе и 
броја учесника 

Није утврђена 
коначна листа 

Период 
одржавања сајма 

је померен за 
каснији период 

  

1.6 Медијска промоција фестивала     

1.7 
Организовање техничких 
услова и подршке за 
одржавање Сајма 

    



1.8 Извођење програма Сајма     

2 Индикатор     

2.1 Програм Сајма дефинисан до 
10. фебруара 2014. год.  

    

2.2 

Писани позив достављен 
излагачима из земље и 
иностранства до 15. фебруара 
текуће буџетске године. 

    

2.3 Пријаве учесника примљене до 
28. фебруара  2014. године 

    

2.4 

1. Слање захтева Министарству 
одбране до 3. марта 2014. год. 
2. Склапање уговора са 
Министарством одбране до 20. 
марта 2014. год. 

    

2.5 
Коначна листа и број учесника 
утврђена до 15. марта 2014. 
год. 

    

2.6 

1. Обавештавање националних 
и локалних медија преко 
мејла/факса о Сајму лова и 
риболова. 
2. Одржавање конференције за 
штампу директора Дома 
културе уочи Сајма. 
3. Минимум једно гостовање 
директора на локалној ТВ и 
радио станици у периоду 
трајања Сајма. 
4. Урађени плакати и 
оглашавање на билбордима до 
20. марта 2014.год. 

    

2.7 

1. Обезбеђен простор за 
организовање Сајма до 22. 
марта  2014.год. 
2. Обезбеђени штандови до 22. 
марта 2014.год. 
3. Обезбеђено озвучење и 
расвета  до 22. марта  2014.год. 
4. Ангажовано физичко-
техничко обезбеђење до 22. 
марта 2014.год. 
5. Ангажован водитељ на Сајму 
до 22. марта  2014.год 

    

2.8 

1. Реализација Сајма у периоду 
од треће недеље марта до 
друге недеље априла текуће 
буџетске године. 
2. Сајам посетило око 2000 
људи. 

    

3 Жељени резултат     

3.1 Дефинисан програм Сајма     

3.2 
Упућени позиви културно 
уметничким друштвима из 
земље и иностранства 

    

3.3 Примљене пријаве учесника     

3.4 Потписан уговор са 
Министарством одбране 

    

3.5 Позната коначна листа 
учесника 

    



3.6 Сајам је промовисан у 
медијима 

    

3.7 Обезбеђени услови за 
одржавање Сајма 

    

3.8 Одржан Сајам лова и риболова     

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: 

Кључна запажања о реализацији пројекта: 
Сајам није одржан због проблема са простором и због 
померања термина сајмова у Београду и Нишу 
 

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у 
наредном периоду: 
Промена времена одржавања сајма 

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: 
 

Остали коментари и запажања: 
Потребна већа средства за реализацију овакве 
манифестације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: XV САЛОН КЊИГА И ГРАФИКЕ - ПИРОТ 2014 СЛЕР 4.6.1.7 
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА:ДОМ КУЛТУРЕ ПИРОТ 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:Мишко Ћирић, директор дома културе 

ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА:7-15. 2. 2014. 

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: 
Пројекат је део Програма "Креирање програмских садржаја у области културе". Пројекат доприноси унапређењу културне 
сарадње и културних садржаја Општине, Пројекат доприноси унапређењу културне понуде општине Пирот у току зимске 
сезоне и њене афирмације у региону као центра за очување и промоцију културе писане речи и књига. 

РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА: 
Предвиђени: 

1. Лош одзив учесника 
2. Лоши временски услови 
3. Недолазак писаца 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
1. Без ризика 
 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
1. Одлука о одржавању Салона књига и графике 
2. Програм Салона књига и графике 
3. Позив за учешће на Салону књига и графике 
4. Листа пријава учесника 
5. Уговори за обезбеђивање техничких услова и подршке Салону књига и графике 
6. Промотивни материјали 
7. Рачуни 
8. Извештај о реализацији пројекта 
 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 
Приходи и примања пројекта 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2014. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01 Средства из буџета 

Б: 10.000,00 Б:0,00 
10.000,00 

421 Стални 
трошкови 

01 Средства из буџета 
Б: 1.000.000,00 Б: 972.626,00 1.000.000,00 423 Услуге културе 

01 Средства из буџета 
Б: 210.000,00 Б: 210.000,00 

210.000,00 
424 Специјализова

не услуге 

             01 Средства из буџета Б: 30.000,00 Б: 29.957,00 30.000,00 426 Материјал 

 Укупно: 1.250.000,00 1.212.583,00    

 
                                                                                           Расходи и издавања пројекта 
Функционална класификација расхода: 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

421 

 
 
Стални трошкови 

 
 
 

 Б: 10.000,00 
О:  

Б: 0,00 
О: 

Б: 20.000,00 Б: 30.000,00 

423 

Услуге по уговору   Б:1.000.000,0
0 
О: 

Б: 972.626,00 
О: 

Б:1.100.000,0
0 

Б:1.200.000,0
0 

424 
Специјализоване 
услуге 

  Б: 210.000,00 
О: 

Б: 210.000,00 
О: 

Б: 220.000,00 Б: 230.000,00 

426 Материјал   Б: 30.000,00 Б: 29.957,00 Б: 35.000,00 Б: 40.000,00 

 
Укупно – по 
годинама: 

  Б:1.250.000,0
0 
О: 

Б: 
1.212.583,00 
О: 

Б:1.375.000,00 Б: 1.500.000,00



 
Укупан буџет 
пројекта: 

                                                  4.125.000,00 

 
 
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 
Основни показатељи реализације пројекта 

Планирано Реализовано 
Активност 

 I – III IV – VI VII - IX X - XII I - III IV - 
VI 

VII - IX X – XII 

1.  

Дефинисање 
програма и 
трајања 
Салона књига 
и графике 
 

   Дефинисан 
програм и 
трајање Салона 
књига и 
графике 
 

   

2.  

Слање позива 
учесницима 
Салона књига 
и графике 

   Послати позиви 
учесницима 
салона књига и 
графике 

   

3.  

Позивање 
гостију –
писаца на 
сајам 

   
Позвани гости-
писци 

   

4.  
Пријем пријава 
учесника 

   Примљене 
пријаве 
учесника 

   

5.  
Одговори 
позваних 
гостију 

   
Договорено 
гостовање 

   

6.  

Утврђивање 
коначне листе 
и броја 
учесника 

   
Утврђена 
коначна листа и 
број учесника 

   

7.  

Медијска 
промоција 
Салона књига 
и графике 

   Извршена 
медијска 
промоција 
Салона књига и 
графике 

   

8.  

Организовање 
техничких 
услова и 
подршке за 
одржавање 
Салона књига 
и графике 

   
Обезбеђени 
технички 
услови за 
одржавање 
Салона књига и 
графике 

   

9.  

Извођење 
програма 
Салон књиге и 
графике 

   
Одржан Салон 
књиге и 
графике 

   

10.  
Надзор 
реализације 
пројекта 

   
Извршен 
надзор 

   

ективне управљачке акције 

Ред. 
бр. 

 
Уочена одступања у 
процесу реализације 

пројекта 

Образложење 
одступања 

Корективне мере 
које треба 
предузети 

Предузете 
корективне мере 

1 Активност     

1.1 
Дефинисање програма и 
трајања Салона књига и 
графике 

    

1.2 
Утврђивање коначне листе и 
броја учесника 

    



1.3 
Медијска промоција Салона 
књига и графике 

    

1.4 

Организовање техничких 
услова и подршке за 
одржавање  
Салона књига и графике 

    

1.5 
Извођење програма Салона 
књига и графике 

    

1.6 Надзор реализације пројекта     
2 Индикатор     

2.1 
Програм Салона књига и 
графике дефинисан до 20. 
децембра 2013. 

    

2.2 
Коначна листа и број учесника 
утврђена до 1. фебруара   

    

2.3 

Број штампаних материјала 
Број Видео записа са 
конференција за штампу 
Број промотивних спотова 

    

2.4 

Обезбеђен  и опремљен 
простор за одржавање Салона 
књига и графике. 
Обезбеђено озвучење и 
расвета  
Ангажовано физичко-техничко 
обезбеђење до 01. фебруара   
Ангажовани водитељи 
програма Салона књига и 
графике до 01. фебруара 

    

2.5 
Број посетилаца Салона књига 
и графике 

    

2.6 
Написан завршни извештај о 
реализацији пројекта до 1. 
марта   

    

3 Жељени резултат     

3.1 
Дефинисан програм Салона 
књига и графике 

    

3.2 
Утврђена листа и број учесника  
Салона књига и графике 

    

3.3 
Салона књига и графике је 
промовисан у медијима 

    

3.4 
Организован 
Салон књига и график 

    

3.5 
Одржан  
Салона књига и графике 

    

3.6 
Руководство општине/града 
извештено о реализацији 
пројекта 

    

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: 

Кључна запажања о реализацији пројекта: 
Успешно реализован Салон књиге и графике 

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у 
наредном периоду: 
 

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: 
Велики број деце посетио Салон књиге и графике 

Остали коментари и запажања: 
Потребна већа средства за реализацију овакве 
манифестације 

 
 
 
 
 
 



НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: „УПОЗНАЈ СВОЈ ЗАВИЧАЈ-историјска радионица” СЛЕР 4.6.1.8 

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: МУЗЕЈ ПОНИШАВЉА ПИРОТ 
 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Саша Јовановић, директор 
 
ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: Јун 2014. 

 
ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део програма 
Креирање програмских садржаја у облати културе. Пројекат доприноси очувању завичајне прошлости и културног 
наслеђа 
РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА: 

Предвиђени: 
 
2. Лоши временски услови 
3. Крађа експоната 
4. Лош одзив посетилаца 

 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
2. Због лоших временских услова датум планиране ра- 
дионице одложен је за недељу дана 
 

 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
1.Програм манифестације 
2.Записник стручног већа о избору аутора изложбе 
3.Записник аутора изложбе о изабраним предметима са инвентраном листом 
4. Промотивни материјали 
5. Рачуни 
6. Извештај о реализацији пројекта 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 
Приходи и примања пројекта 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2014. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01 Средства из буџета 20.000 19.982    
 Укупно: 20.000 19.982    

 
                                                                                           Расходи и издавања пројекта 
Функционална класификација расхода: 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

423419 
Остале услуге 
штампања  

 
/ 

 
            / 

Б:   10.000,00 
О:  

Б:  10.00,00 
О: 

10.00,00 20.000,00 

423711 Репрезентација 
 
       / 

 
          / 

Б:  5.000,00 
О: 

Б:     4.988,00 
О: 

   5.000,00    8.000,00 

 
426111 Канцелар. матријал 

 
       / 

 
         / 

Б:   5.000,00 
О: 

Б:   4.994,00     5.000,00     8.000,00 

 
Укупно – по 
годинама: 

  Б: 20.000,00 
О: 

Б:   19.982,00 
О: 

   20.000,00    36.000,00 

 
Укупан буџет 
пројекта: 

 
                                                          20.000,00               19.982,00               20.000,00              36.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 
Основни показатељи реализације пројекта 

Планирано Реализовано Активност 
 I – III IV – VI VII - IX X - XII I - III IV - VI VII - IX X – XII 

 

1.Деф.програама 
манифестације, 
трајања 
историјске 
радионице 

1.Медијска 
Промоција 
2. Реализација 
историјске 
радионице 
 

  1.Деф.програми 
манифестације, 
трајања радио 
нице 

1.Извршена  
медијска  
промоција  
радионице 

  

 

2-Избор ауто- 
ра изложбе 

2.Организација 
техничких 
услуга 
за одржавање 
радионице 

  2.Извршен  
одабир аутора 
историјске 
радионице 

2.Стечени  
технички  
услови за  
одржавање  
радионице 

  

 

3.Одабир 
потребног мате- 
Ријала за радионицу

3.Надзор  
реализације  
пројекта 

  3.Извршен 
одабир 
потребног 
материјала 

3.Извршен  
надзор  
реализације 
пројекта 

  

 

     4.Успешно  
завршена  
радионица 
на одуше- 
вљење свих 
полазника 

  

Корективне управљачке акције 

Ред. 
бр. 

 
Уочена одступања у 
процесу реализације 

пројекта 

Образложење 
одступања 

Корективне мере које 
треба предузети 

Предузете корективне 
мере 

1 Активност 
 

    

1.1 
Дефинисање 
програма 
манифестације 

    

1.2 
Избор аутора 
радионице 

    

1.3 
Медијска 
промоција 
радионице 

    

1.4 Израда плана 
радионице 

    

1.5 Организовање 
техничких 
услова за 
одржавање 
изложбе 

    

1.6 Отварање 
радионице 

    

1.7 Надзор 
реализације 
пројекта 

    

2 Индикатор 
 

    

2.1 

Програм 
манифестације 
дефинисан до 
15.01.2014. год 

    

2.2 
План радионице 
урађен до 
15.03.2014. год 

    

2.3 Гостовање     



аутора 
радионица на 
локалним 
медијима 

2.4 Прикупљање 
докумантације 
архивске грађе 

    

2.5 Радионица 
почиње са 
радом 
03.06.2014.год 

    

2.6 Написан 
завршни 
извештај 

    

3 Жељени 
резултат 

    

3.1 
Дефинисан 
програм 
манифестације 

    

3.2 
Изабран аутор 
радионице 

    

3.3 

Грађанство 
упознато са 
временом 
одржавања и 
садржајем 
радионице 

    

3.4 

Створени 
технички услови 
за одржаваење 
радионице 

    

3.5 
Реализација 
радионице 

    

3.6 

Руководство 
општине 
извештено о 
реализацији 
пројекта 

    

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: 

Кључна запажања о реализацији пројекта: 
Одступања током реализације пројекта није било, осим 
лоших временских улсова услед чега је радионица 
одложена за недељу дана 

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у 
наредном периоду: 
 

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: 
Подизање свести ђака основних школа и боље упознавање 
са историјом нашег поднебља 
 

Остали коментари и запажања: 
 

 
 

 

 

 

 

 



НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: „МАЛИ РИСТА И ЊЕГОВО ВРЕМЕ” СЛЕР 4.6.1.9 

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: МУЗЕЈ ПОНИШАВЉА ПИРОТ 
 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Саша Јовановић, директор 
 
ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: Јануар – август 2014. 

 
ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део програма 
Креирање програмских садржаја у облати културе. Пројекат доприноси очувању завичајне прошлости и културног 
наслеђа 
РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА: 

Предвиђени: 
5. Лош одзив посетилаца 
6. Лоши временски услови 
7. Крађа експоната 

 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
3. Ризици у реализацији пројекта у посматраном перио- 

ду нису се догодили 
 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
1.Програм манифестације 
2.Записник стручног већа о избору аутора изложбе 
3.Записник аутора изложбе о изабраним предметима са инвентраном листом 
4. Уговор са најповољнијим понуђачем за штампу каталога 
5. Каталог 
6. Промотивни материјали 
7. Рачуни 
8. Извештај о реализацији пројекта 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 
Приходи и примања пројекта 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2014. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01 Средства из буџета   121.000     
       
       

 Укупно:   121.000     
 

                                                                                           Расходи и издавања пројекта 
Функционална класификација расхода: 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

423 Услуге по уговору 
 
/ 

 
            / 

Б: 115.000,00 
О:  

Б: 114.000,00 
О: 

  /  / 

 
426 Материјал 

 
       / 

 
         / 

Б:  6.000,00 
О: 

Б:                   0 
С: 

               /               / 

 
Укупно – по 
годинама: 

  Б: 121.000,00 
О: 

Б:  114.000,00 
О: 

             /              / 

 
Укупан буџет 
пројекта: 

 
                                                            121.000,00                 114.000                  /                         / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 
Основни показатељи реализације пројекта 

Планирано Реализовано 
Активност 

 
I – III IV – VI VII - IX X - 

XII 
I - III IV - VI VII - IX X 

– 
XII 

 

1.Деф.програама 
манифестације, 
трајања изложбе 
и каталога 

1.Штампање 
каталога 
2.Медијска 
промоција 

3.Отварње 
изложбе 

 1.Деф.програми 
манифестације 
Трајање изло- 
жбе и каталога 

1.Одштампан је 
каталог и извр- 
шена медијска 
промоција 

1.Изложба 
Је отворена 

 

 

2-Избор ауто- 
ра изложбе 

2.Оргизовање 
техничких усла 
за одржавање 
изложбе 

4.Надзор 
реализациј
е пројекта 

 2.Извршен  
одабир 
аутора 
изложбе 

2.Извршени су  
технички услови 
за одржавање 
изложбе 

2.Извршен 
надзор  
реализације 
пројекта 

 

 

1.Одабир из- 
ложбеног мате- 
ријала 

   3.Извршен 
одабир 
зложбеног 
материјала 

   

 

2.Припрема за 
објављивање 
каталога 

   4.Извршена 
припрема 
за објављива- 
ње каталога 

   

Корективне управљачке акције 

Ред. 
бр. 

 
Уочена одступања у 
процесу реализације 

пројекта 

Образложење 
одступања 

Корективне мере које 
треба предузети 

Предузете корективне 
мере 

1 Активност 
 

    

1.1 
Дефинисање 
програма 

    

1.2 
Избор аутора 
изложбе 

    

1.3 
Одабир 
изложбеног 
материјала 

    

1.4 Припрема и 
објављивање 
каталога 

    

1.5 Медијска 
промоција 

    

1.6 Организовање 
техничких 
услова за 
одржавање 
изложбе 

    

1.7 Отварање 
изложбе 

    

1.8 Надзор 
реализације 
програма 

    

2 Индикатор 
 

    

2.1 
Програм 
дефинисан 

    

2.2 
Утврђен избор 
аутора 

    

2.3 
Изабрани 
предмети за 
изложбу 

    

2.4 
Припремђен 
текст и 
фотографије за 

    



каталог 

2.5 
Обавештавање 
медија  

    

2.6 
Прикупљање 
архивске грађе  

    

2.7 
Обезбеђена 
технишка 
подршка 

    

2.8 
Изложба траје 1 
месец 

    

3 Жељени 
резултат 

    

3.1 
Дефинисан 
програм 
изложбе 

    

3.2 

Стварање 
услова за 
реализацију 
изложбе 

    

3.3 
Објављен 
каталог 

    

3.4 

Створени 
технички услови 
за одржавање 
изложбе 

    

3.5 
Реализација 
изложбе 

    

3.6 

Руководство 
општине 
извештено о 
реализацији 
програма 

    

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: 

Кључна запажања о реализацији пројекта: 
Пројекат је реализован на обострано задовољство 
присутних посетилаца, као и организатора изложбе. 
 
 

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у 
наредном периоду: 
 

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: 
Пројекат је омогућио упознавање грађанства са личним 
стварима (тефтера) малог Ристе 

Остали коментари и запажања: 
Изложба је изазвала велику заинтересованост међу 
посетиоцима, а самим тим и повећана је посета Музеју 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: БРИГА (НЕ) БРИГА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА“ СЛЕР 4.6.1.10 
 
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: МУЗЕЈ ПОНИШАВЉА ПИРОТ 
 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Саша Јовановић, директор 
 
ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: Децембар 2013. - мај 2014. 

 
ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део програма 
Креирање програмских садржаја у области културе. Пројекат доприноси едуковању становиништва, посебно школске 
омладине у препознавању вредности споменичког наслеђа на територији Општине Пирот 
РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА: 

Предвиђени: 
8. Лош одзив на конкурс за најбољу фотографију 
9. Слаб квалитет штампаног материјала 
10. Крађа фотографија 
11. Слаб одзив посетилаца 

 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
4. Лош квалитет одштампаног каталога 
5. Немогућност исплате награда добитницима због  
новог Закона о запошљавању 
6. --- 

 
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
1.Програм манифестације 
2.Записник стручног већа о избору аутора изложбе 
3. Уговор са најповољнијим понуђачем за штампу каталога 
4. Каталог 
5. Промотивни материјали 
6. Рачуни 
7. Извештај о реализацији пројекта 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 
Приходи и примања пројекта 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2014. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01 Средства из буџета  Б:51.000,00 Б: 30.818,00    
 Укупно: 51.000,00 30.818,00    

 
                                                                                           Расходи и издавања пројекта 
Функционална класификација расхода: 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

423 Услуге по уговору 
 

 / 
 

           / 
Б:  45.000,00 
О:  

Б:   24.999,00 
О: 

  

 
426 

Материјал  
         / 

 
          / 

Б:   6.000,00 
О: 

Б:   5.819,00 
О: 

  

 
Укупно – по 
годинама: 

 
        / 

 
          / 

Б: 51.000,00 
О: 

Б:    30.818,00 
О: 

  

 
Укупан буџет 
пројекта: 

                                                     
                                                               51.000,00                 30.818,00                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 
Основни показатељи реализације пројекта 

Планирано Реализовано Активн
ост 

 
I – III IV – VI VII - 

IX 
X - 
XII 

I - III IV - VI VII - IX X – XII 

 

1.Дефинисање 
пројекта, трајање 
конкурса и 
дефинисање  
каталога 

1.Отварање 
изложбе фото 
графија у 
ОШ „Душко 
Радовић“ 

  1.Конкурс за најбољу  
фотографију 

1.Извршено 
доштампава 
ње каталога 

  

 

2. Избор аутора 
изложбе 

2.Спровођење 
Анкете са 
ученицима 
Техниче школе 
И ОШ „Душко  
Радовић“ 

  2.Извршен избор нај- 
бољих фотографија 

2. Отворена  
изложба  
фотографија 
у ОШ“Душко 
Радовић“ 

  

 
3.Одабир 
изложбеног 
материјала 

   3.Извршен избор  
аутора изложбе 

3.Спроведена 
анкета међу  
ученицима 

  

 
4. Припрема и 
објављивање 
каталога 

   4.Извршен одабир  
комплетног изложбе- 
ног материјала 

   

 
5.Медијска промо-
ција изложбе 

   5.Извршена припре- 
ма и штампање ка- 
талога  

   

 

6.Организовање 
техничких услова 
за одржавање 
изложбе 

   6.Извршена медијска 
промоција изложбе 

   

 
7.Отварање 
изложбе 

   7.Обезбеђени техни- 
чки услови за одржа- 
вање изложбе 

   

 

8.Надзор 
реализације 
пројекта 

   8.Отворена изложбе  
у галерији Музеја По- 
нишавља и Техничкој 
школи 

   

 
    9.Извршен надзор 

реализације пројекта 
од стране директора 

   

Корективне управљачке акције 

Ред. 
бр. 

 
Уочена одступања у 
процесу реализације 

пројекта 

Образложење 
одступања 

Корективне мере које 
треба предузети 

Предузете корективне 
мере 

1 Активност 
 

    

1.1 
Дефинисање 
програма 
манифестације 

    

1.2 Избор аутора     

1.3 
Одабир 
изложбеног 
материјала 

    

1.4 
Припрема за 
објављивање 
каталога 

    

1.5 
Медјска 
промоција 
изложбе 

    

1.6 
Технички услови 
за одржавање 
изложбе 

    



1.7 
Отварање 
изложбе 

    

1.8 
Надзор 
реализације 
пројекта 

    

2 Индикатор 
 

    

2.1 

Програм 
манифестације 
дефинисан до 
15.01.2014. 

    

2.2 
Записник о 
избору аутора 
изложбе 

    

2.3 
Прикупљање 
фотографија за 
изложбу 

    

2.4 

Текст и 
фотографије 
урађен до 
05.02.2014. 

    

2.5 
Обавештавање 
медија о 
манифестацији 

    

2.6 

Обезбеђивање 
стакла, витрине, 
осветљења и 
технишке 
подршке 

    

2.7 Отварање 
изложбе 

    

3 Жељени 
резултат 

    

 
Дефинисан 
програм 
изложбе 

    

 
Изабран аутор 
изложбе 

    

 
Изабран 
изложбени 
материјал 

    

 
Припремљен 
каталог 

    

 
Медијска 
промоција 
изложбе 

    

 
Реализација 
изложбе 

    

3.1 
Дефинисан 
програм 
изложбе 

    

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: 

Кључна запажања о реализацији пројекта: 
1.Пројекат реализован са више активноси него у почетној 
ватијанти.  
2.Немогућност исплате награда 

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у 
наредном периоду: 
 

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: 
Видеће се после еволуације пројекта 
 

Остали коментари и запажања: 
 

 



НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: „Пироћанци у Првом светском рату СЛЕР 4.6.1.11 

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: МУЗЕЈ ПОНИШАВЉА ПИРОТ 
 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Саша Јовановић, директор 
 
ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: Септембар-октобар 2014. 

 
ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део програма 
Креирање програмских садржаја у облати културе. Пројекат доприноси очувању завичајне прошлости и културног наслеђа 
РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА: 

Предвиђени: 
 
12. Лоши временски услови 
13. Лош одзив посетилаца 
14. Крађа експоната 

 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
7. Ризици реализације пројета у посматраном периоду 
8. нису се догодили 
 

 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
1.Програм манифестације 
2.Записник стручног већа о избору аутора изложбе 
3.Записник аутора изложбе о изабраним предметима са инвентраном листом 
4. Уговор са најповољнијим понуђачем за штампу каталога 
5. Каталог 
6. Промотивни материјали 
7. Рачуни 
8. Извештај о реализацији пројекта 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 
Приходи и примања пројекта 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2014. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01 Средства из буџета Б: 58.000,00 Б: 46.000,00    
       
       

 Укупно:  58.000,00   46.000,00    
 

                                                                                           Расходи и издавања пројекта 
Функционална класификација расхода: 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

423 Услуге по уговору 
 
/ 

 
               / 

Б: 55.000,00 
О:  

Б: 46.000,00 
О: 

 
/ 

 
               / 

 
426 Материлјал 

 
       / 

 
           / 

Б:   3.000,00 
О: 

  
       / 

 
           / 

 
Укупно – по 
годинама: 

      /            / Б:  
О: 

Б: 46.000,00 
О: 

      /            / 

 
Укупан буџет 
пројекта: 

 
                                                                58.000,00              46.000,00               /                         / 

 
 
 
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 
Основни показатељи реализације пројекта 

Планирано Реализовано 
Активност 

 I – III IV – VI VII - 
IX 

X - 
XII 

I - III IV - VI VII - IX X – 
XII 

 
1.Деф.програама 
манифестације, 

1.Медијска 
промоција 

  1.Деф.програми 
манифестације, 

1.Извршена  
медијска про- 

1.Извршено 
отварање  

 



трајања изложбе реализације 
изложбе 
 

трајања изло- 
жбе 

моција реали- 
зације изложбе 

изложбе 

 

2-Избор аутора 
изложбе 

2.Организација 
техничких 
услуга 
за отварање 
изложбе 

  2.Извршен  
одабир аутора 
изложбе 

2.Извреша орга- 
низација техни- 
чких услуга за  
отварање изло- 
жбе 

  

 

3.Одабир 
потребног мате- 
ријала за изложбу 

3.Надзор  
реализације  
пројекта 

  3.Извршен 
одабир 
потребног 
материјала 

3.Извршен над- 
зор реализације 
пројета 

  

         
Корективне управљачке акције 

Ред. 
бр. 

 
Уочена одступања у 
процесу реализације 

пројекта 

Образложење 
одступања 

Корективне мере које 
треба предузети 

Предузете корективне 
мере 

1 Активност 
 

    

1.1 
Дефинисање 
програма 
манифестације 

    

1.2 Избор аутора     

1.3 
Избор 
изложбеног 
материјала 

    

1.4 
Припрема 
објављивања 
каталога 

    

1.5 
Медијска 
промоција 
изложбе 

    

1.6 

Организовање 
техничких 
услова за 
одржавање 
изложбе 

    

1.7 
Отварање 
изложбе 

    

1.8 
Надзор 
реализације 
пројекта 

    

2 Индикатор 
 

    

2.1 

Програм 
манифестације 
дефинисан до 
15.02.2014. 

    

2.2 
Записник о 
избору аутору и 
предметима 

    

2.3 

Текст и 
фотографије 
припремљен за 
израду 

    

2.4 
Обавештење 
медија  

    

2.5 

Прикупљање 
архивске грађе, 
витрине за 
изложбу и 
осветљење за 

    



изложбу 

2.6 
Отварање 
изложбе 

    

2.7 
Надзор 
реализације 
пројекта 

    

3 Жељени 
резултат 

    

3.1 
Дефинисан 
програм 

    

3.2 
Изабрани 
аутори 

    

3.3 
Изабран 
изложбени 
материјал 

    

3.4 Урађен каталог     

3.5 
Медијска 
промоција 
изложбе 

    

3.6 
Реализација 
изложбе 

    

3.7 

Руководство 
изложбе 
извештено о 
реализацији 
пројекта 

    

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: 

Кључна запажања о реализацији пројекта: 
Пројекат доприноси очувању завичајне прошлости и 
културног наслеђа 
 

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у 
наредном периоду: 
 

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: 
Пројекат је изазвао велико интересовање Пироћанаца, 
нарочито старије популације. 

Остали коментари и запажања: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА:ПРОЈЕКТА „ИЗЛАГАЧКА ДЕЛАТНОСТ 10.01.-31.03.2014.“ ПЕТ ИЗЛОЖБИ ШИФРА СЛЕР 4.6.1.12 
 
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА:  Галерија „Чедомир Крстић“ 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Радмила Влатковић, директор Галерије 

ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: 10.01.-31.03.2014. 

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део програма 
Креирање програмских садржаја у области културе (шифра:  СЛЕР 4.6.1.12). Пројекат доприноси развоју ликовног живота 
града и унапређењу културних садржаја општине 
РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА: 

Предвиђени: 
1.Отказивање изложбе од стране аутора 

2.- Немогућност организовања транспорта експоната 

3.- Лош одзив посетилаца 

4.-Крађа експоната 

 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
 

У овом извештајном периоду нису се појавили предвиђени 
 ризици 
 

 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
 
1.Записник Уметничког савета о избору изложбе  
2. Одука УО Галерије „Чедомир Крстић“ о одржавању изложбе 

3. ЦД, каталог, фотографије са изабраним експонатима  

4. Уговор за штампу каталога 

5. Каталог , позивнице  

6.Фотодокументација са отварања изложбе 

7. Рачуни 
8.Извештај о реализацији пројекта 

 
 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 
Приходи и примања пројекта 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2014. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01 Средства из буџета 253.000,00 241.046,00    
 Укупно:      

 
                                                                                           Расходи и издавања пројекта 
Функционална класификација расхода: 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

422 Трош.сл.путовања 
  Б:   13.000,00 

О:  
Б: 6.390,00 
О: 

  

423 Услуге по уговору 
  Б: 225.000,00 

О: 
Б:  220.804,00 
О: 

  

426 Материјал 
  Б:   15.000,00 

О: 
Б:   13.852,00 
О: 

  

 
Укупно – по 
годинама: 

  Б: 253.000,00 
О: 

Б:  241.046,00 
О: 

  

 
Укупан буџет 
пројекта: 

                                                           253.000,00              241.046,00 

 
 



РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 
Основни показатељи реализације пројекта 

Планирано Реализовано Активност 
 I – III IV – VI VII - IX X - XII I - III IV - VI VII - IX X – XII 
  1.Дефинисање 

избора  
изложбе и  
услова 
 одржавања  

   Одлука УО о 

одржавању  

изложбе, 

термин 
одржавања 
дефинисан 

   

 2. .Достављање 
изложбеног 
материјала 
 

   Изабрани 
експонати 

   

  
 
 

3. Припрема и 
штампање  ката
лога и 
 позивница  
Медијска 
 промоција  
изложбе 

   -Одштампано
по 250 
каталога, 
и по150  
позивница 
за сваку 
 изложбу 
-најављена  
свака изложба у
локалним 
медијима 
 

   

 

4. Обезбеђивање 
материјално 
техничких  
услова за  
реализацију 
изложбе 

   обезбеђени 
канапи, 
 стакла, 
постаменти 
за поставку 
 
 

   

 
5.Одржавање 
 изложбе  
 

   Отварено 
 пет  
изложби 

   

Корективне управљачке акције 

Ред. 
бр. 

 
Уочена одступања у 
процесу реализације 

пројекта 

Образложење 
одступања 

Корективне мере које 
треба предузети 

Предузете корективне 
мере 

1 Активност 
 

    

1.1      
1.2      
...      
2 Индикатор 

 
    

2.1      
2.2      
...      
3 Жељени 

резултат 
    

3.1      
3.2      
...      



СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: 

Кључна запажања о реализацији пројекта: 
 
Пројекат доприноси упознавању ликовне публике општине 
Пирот са уметницима који раде и стварају у региону, а 
такође доприноси промоцији мање познатих уметника и 
њиховог стваралаштва. 
 
 
 
 

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у 
наредном периоду: 
 

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: 
 
 

Остали коментари и запажања: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА:ПРОЈЕКТА „ИЗЛАГАЧКА ДЕЛАТНОСТ 04.04.-02.07.2014.“ ПЕТ ИЗЛОЖБИ ШИФРА СЛЕР 4.6.1.13 
 
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: Галерија „Чедомир Крстић“ 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Радмила Влатковић, директор Галерије 

ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: 04.04.-02.07..2014. 

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део програма 
Креирање програмских садржаја у области културе (шифра:  СЛЕР 4.6.1.13. Пројекат доприноси развоју ликовног живота 
града и унапређењу културних садржаја општине 
РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА: 

Предвиђени: 
1.Отказивање изложбе од стране аутора 

2.- Немогућност организовања транспорта експоната 

3.- Лош одзив посетилаца 

4.-Крађа експоната 

5. Лоши временски услови 

 

 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
 

У овом извештајном периоду нису се појавили предвиђени 
 ризици 
 

 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
1.Записник Уметничког савета о избору изложбе  
2. Одука УО Галерије „Чедомир Крстић“ о одржавању изложбе 

3. ЦД, каталог, фотографије са изабраним експонатима  

4. Уговор за штампу каталога 

5. Каталог , позивнице  

6.Фотодокументација са отварања изложбе 

7. Рачуни 
8.Извештај о реализацији пројекта 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 
Приходи и примања пројекта 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2014. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01 Средства из буџета 

235.000,00 215.636,00 
 
 

   

 Укупно: 235.000,00 215.636,00    
 

                                                                                           Расходи и издавања пројекта 
Функционална класификација расхода: 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

422 Трош.сл.путовања 
  Б:   13.000,00 

О:  
Б:    11.726,00 
О: 

  

423 Услуге по уговору 
  Б: 220.000,00 

О: 
Б: 201.910,00 
О: 

  

426 Материјал 
  Б: 2.000,00 

О: 
Б:  2.000,00 
О: 

  

 
Укупно – по 
годинама: 

  Б: 235.000,00 
О: 

Б:  215.636,00 
О: 

  

 
Укупан буџет 
пројекта: 

                                                           235.000,00               215.636,00 

   



 
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 
Основни показатељи реализације пројекта 

Планирано Реализовано Активност 
 I – III IV – VI VII - IX X - XII I - III IV - VI VII - IX X – XII 
  1.Дефиниса

ње  
избора  
изложбе и  
услова 
одржавања
  

   
 

Одлука УО о  

одржавању  

изложбе, 

термин 
одржавања 
дефинисан 

  

 
 
 

 2.Доставља
ње 
изложбеног 
материјала 
 

   Пријаве  
аутора на 
конкурс 

  

 
 

 3.Одабир 
изложбеног 
материјала 

   
 

Изабрани 
експонати 

  

  
 

 4.Припрема 
и 
штампање 
каталога,  и 
позивница. 

   -
Одштампано 
по 250 
каталога, 
и по150  
позивница 
за сваку 
 изложбу 
 

  

 

 5.Медијска 
промоција 
изложбе 

   
 

Најављена  
свака 
изложба у 
локалним 
медијима 
 

  

 

 6.Организо
вање 
техничких  
услова за 
одржавање 
изложбе 

   Обезбеђени 
канапи, 
 стакла, 
постаменти 
за поставку 
 

  

 
 7.Отварање 

изложбе 
   Отварено 

 пет  
изложби 

  

         
Корективне управљачке акције 

Ред. 
бр. 

 
Уочена одступања у 
процесу реализације 

пројекта 

Образложење 
одступања 

Корективне мере које 
треба предузети 

Предузете корективне 
мере 

1 Активност 
 

    

1.1      
1.2      
...      
2 Индикатор 

 
    

2.1      
2.2      
...      
3 Жељени 

резултат 
    



3.1      
3.2      
...      

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: 

Кључна запажања о реализацији пројекта: 
 
Пројекат доприноси упознавању ликовне публике општине 
Пирот са уметницима који раде и стварају у региону, а 
такође доприноси промоцији мање познатих уметника и 
њиховог стваралаштва 
 
 
 

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у 
наредном периоду: 
 

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: 
 
 

Остали коментари и запажања: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА:ПРОЈЕКТА „ИЗЛАГАЧКА ДЕЛАТНОСТ 08.07.-18.10.2014.“ ;ЧЕТИРИ ИЗЛОЖБЕ ШИФРА СЛЕР 4.6.1.14 
 
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА:  Галерија „Чедомир Крстић“ 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Радмила Влатковић, директор Галерије 

ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: 08.07.-18.10..2014. 

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део програма 
Креирање програмских садржаја у области културе (шифра:  СЛЕР 4.6.1.17 Пројекат доприноси развоју ликовног живота 
града и унапређењу културних садржаја општине 
РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА: 

Предвиђени: 
1.Отказивање изложбе од стране аутора 

2.- Немогућност организовања транспорта експоната 

3.- Лош одзив посетилаца 

4.-Крађа експоната 

 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
 

У овом извештајном периоду нису се појавили предвиђени 
 ризици 
 

 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
1.Записник Уметничког савета о избору изложбе  
2. Одука УО Галерије „Чедомир Крстић“ о одржавању изложбе 

3. ЦД, каталог, фотографије са изабраним експонатима  

4. Уговор за штампу каталога 

5. Каталог , позивнице  

6.Фотодокументација са отварања изложбе 

7. Рачуни 
8.Извештај о реализацији пројекта 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 
Приходи и примања пројекта 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2014. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01 Средства из буџета 236.000  191.930,00    
 Укупно: 236.000  191.930,00    

 
                                                                                           Расходи и издавања пројекта 
Функционална класификација расхода: 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

422 Трош.сл.путовања 
  Б:   13.000,00 

О:  
Б:   4.264,00 
О: 

  

423 Услуге по уговору 
  Б: 222.000,00 

О: 
Б:  186.666,00 
О: 

  

426 Материјал 
  Б:   1.000,00 

О: 
Б: 1.000,00 
О: 

  

 
Укупно – по 
годинама: 

  Б: 236.000,00 
О: 

Б:  191.930,00 
О: 

  

 
Укупан буџет 
пројекта: 

 236.000,00                191.930,00 

 
 
 
 



РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 
Основни показатељи реализације пројекта 

Планирано Реализовано Активност 
 I – III IV – VI VII - IX X - XII I - III IV - VI VII - IX X – XII 
   Дефинисањ

е програма 
рада,  
трајање 
изложбе и 
каталога 

  
 

 Одлука УО 
о  

одржавањ
у  

изложбе, 

термин 
одржавањ
а 
дефиниса
н 

 

 
 
 

   
Достављање 
изложбеног 
материјала 
 

   Пријаве  
аутора на 
конкурс 

 

 
 

  Одабир 
изложбеног 
материјала 

  
 

 Изабрани 
експонати 

 

  
 

  Припрема и 
објављивањ
е каталога 

   Одштампа
но 
по 250 
каталога, 
и по150  
позивница 
за сваку 
 изложбу 
 

 

 

  Медијска 
промоција 
изложбе 

   најављена  
свака 
изложба у 
локалним 
медијима 
 

 

 

  Организова
ње 
техничких 
услова за 
одржавање 
изложбе 

   Обезбеђен
и канапи, 
 стакла, 
постамент
и 
за 
поставку 
 

 

 
  Отварање 

изложбе 
   Отварене 

 четири 
изложбе 

 

 
     

 
   

Корективне управљачке акције 

Ред. 
бр. 

 
Уочена одступања у 
процесу реализације 

пројекта 

Образложење 
одступања 

Корективне мере које 
треба предузети 

Предузете корективне 
мере 

1 Активност 
 

    

1.1      
1.2      
...      
2 Индикатор 

 
    



2.1      
2.2      
...      
3 Жељени 

резултат 
    

3.1      
3.2      
...      

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: 

Кључна запажања о реализацији пројекта: 
Пројекат је едукативног карактера, доприноси упознавању 
локалног становништва са културном баштином  
 
 
 
 

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у 
наредном периоду: 
 

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: 
 
 

Остали коментари и запажања: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА:ПРОЈЕКТА „ИЗЛАГАЧКА ДЕЛАТНОСТ 21.10.-18.12..2014.“ ПЕТ  ИЗЛОЖБЕ ШИФРА СЛЕР 4.6.1.15 
 
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА:Галерија „Чедомир Крстић“ 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Радмила Влатковић, директор Галерије 

ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА:21.10.-18.12.2014. 

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део програма 
Креирање програмских садржаја у области културе (шифра:  СЛЕР 4.6.1.15 Пројекат доприноси развоју ликовног живота 
града и унапређењу културних садржаја општине 
РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА: 

Предвиђени: 
1.Отказивање изложбе од стране аутора 

2.- Немогућност организовања транспорта експоната 

3.- Лош одзив посетилаца 

4.-Крађа експоната 

 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
 

У овом извештајном периоду нису се појавили предвиђени 
 ризици 
 

 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
1.Записник Уметничког савета о избору изложбе  
2. Одука УО Галерије „Чедомир Крстић“ о одржавању изложбе 

3. ЦД, каталог, фотографије са изабраним експонатима  

4. Уговор за штампу каталога 

5. Каталог , позивнице  

6.Фотодокументација са отварања изложбе 

7. Рачуни 
8.Извештај о реализацији пројекта 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 
Приходи и примања пројекта 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2014. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01 Средства из буџета 199.000,00     
 Укупно: 199.000,00     

 
                                                                                           Расходи и издавања пројекта 
Функционална класификација расхода: 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

422 Трош.сл.путовања 
  Б:   5.000,00 

О:  
Б:       
О: 

  

423 Услуге по уговору 
  Б: 193.000,00 

О: 
Б:   
О: 

  

426 Материјал 
  Б:  1.000,00 

О: 
Б:     
О: 

  

 
Укупно – по 
годинама: 

  Б: 199.000,00 
О: 

Б:  
О: 

  

 
Укупан буџет 
пројекта: 

199.000,00 

 
 
 
 



РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 
Основни показатељи реализације пројекта 

Планирано Реализовано Активност 
 I – III IV – VI VII - IX X - XII I - III IV - VI VII - IX X – XII 
    Дефинисање 

програма рада,  
трајање 
изложбе и 
каталога 

 
 

   

 
 
 

   Избор аутора  
изложбе 

    

 
 

   Одабир 
изложбеног 
материјала 

 
 

   

  
 

   Припрема и 
објављивање 
каталога 

    

 
   Медијска 

промоција 
изложбе 

    

 

   Организовање 
техничких 
услова за 
одржавање 
изложбе 

    

 
   Отварање 

 изложбе 
    

 
     

 
   

Корективне управљачке акције 

Ред. 
бр. 

 

Уочена одступања 
у процесу 

реализације 
пројекта 

Образложење 
одступања 

Корективне мере које 
треба предузети 

Предузете корективне 
мере 

1 Активност 
 

    

1.1      
1.2      
...      
2 Индикатор 

 
    

2.1      
2.2      
...      
3 Жељени 

резултат 
    

3.1      
3.2      
...      

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: 

Кључна запажања о реализацији пројекта: 
 
 
 
 
 

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у 
наредном периоду: 
 

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: 
 
 

Остали коментари и запажања: 
 

 



НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА:„БЕСМРТНИЦИ – СПОМЕНИЦА ИЗГИНУЛИМ У РАТОВИМА 1912-1918“ СЛЕР 4.6.1.16 
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПИРОТ 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: МИЛЕТА МАНИЋ, ДИРЕКТОР 

ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: 01.05.-31.05.2014. 

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део програма 
Креирање програмских садржаја у области културе (шифра: 4.6.1.). Пројекат има за циљ да се и на овај начин укључимо 
као заједница у обележавање стогодишњице од почетка Првог светског рата и великих победа српске војске у Првом, 
Другом балканском и Првом светском рату и да се сетимо оних којис су дали своје животе као војници из Пиротског 
округа. 
 
РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА: 

Предвиђени: 
1. Нема предвиђених ризика 

 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
 

1. Нису се појавили ризици у овом периоду 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
 - Програм рада 
- Записник стручног већа 
- Уговор за штампање Споменице 
- Рачуни 
- Извештај о реализацији пројекта 
 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 
Приходи и примања пројекта 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2014. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01 Средства из буџета 50.000 50.000    
 Укупно: 50.000 50.000    

 
                                                                                           Расходи и издавања пројекта 
Функционална класификација расхода: 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

423 Услуге по уговору 
  Б: 50.000 

О:  
Б: 50.000 
О: 

  

 
Укупно – по 
годинама: 

  Б: 50.000 
О: 

Б: 50.000 
О: 

  

 
Укупан буџет 
пројекта: 

50.000 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 
Основни показатељи реализације пројекта 

Планирано Реализовано Активност 
 I – III IV – VI VII - IX X - XII I - III IV - VI VII - IX X – XII 

 

 Дефинисање 
програма рада 

   Конкурс 
СО  
Пирот, за 
финаснира
ње 
пројеката 

  

 

 Избор аутора    Одлука УО  
Уз 
сагласност 
Оснивача 
СО Пирот 

  



 

 Припрема и 
објављивање  

   Истражива 
чки 
рад,технич
ка 
припрема 
и 
штампа 

  

 

 Медијска  
промоција 

   Промоција 
књиге у 
локалним 
медијима 

  

         
Корективне управљачке акције 

Ред. 
бр. 

 
Уочена одступања у 
процесу реализације 

пројекта 

Образложење 
одступања 

Корективне мере које 
треба предузети 

Предузете корективне 
мере 

1 Активност 
 

    

1.1      
1.2      
...      
2 Индикатор 

 
    

2.1      
2.2      
...      
3 Жељени 

резултат 
    

3.1      
3.2      
...      

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: 

Кључна запажања о реализацији пројекта: 
Пројекат је спроведен у циљу обележавања јубилеја 100 
год.од почетка првог светског рата, а у знак сећања на 
погинуле у ратовима од 1912-1918. из пиротског округа 
 
 

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у 
наредном периоду: 
 

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: 
 
 

Остали коментари и запажања: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: „УКОРИЧАВАЊЕ ДЕЛОВА ДНЕВНИКА РАДА“ СЛЕР 4.6.1.17 
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПИРОТ 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: МИЛЕТА МАНИЋ, ДИРЕКТОР 

ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: 01.05.-31.05.2014. 

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део програма 
Креирање програмских садржаја у области културе (шифра: 4.6.1.). Пројекат доприноси заштити архивске грађе на 
територији пиротског округа. 
 
РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА: 

Предвиђени: 
1. Нема предвиђених ризика 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
1. Због накнадног преузимања Дневника рада основних и 
средњих школа пиротског округа,време трајања 
реализације пројекта се  
продужава се до краја  2014.године 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
 - Програм рада 
- Записник стручног већа 
- Уговор са књиговезачком радњом 
- Рачуни 
- Извештај о реализацији пројекта 
 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 
Приходи и примања пројекта 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2014. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01 Средства из буџета 230.000,00 220.000,00    
 Укупно: 230.000,00 220.000,00    

 
                                                                                           Расходи и издавања пројекта 
Функционална класификација расхода: 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

423 Услуге по уговору 
  Б: 220.000,00 

О:  
Б: 220.000,00 
О: 

  

426 Материјал 
  Б: 10.000,00 

О: 
Б:  
О: 

  

 
Укупно – по 
годинама: 

  Б: 230.000,00 
О: 

Б: 220.000,00 
О: 

  

 
Укупан буџет 
пројекта: 

                                                              230.000,00            220.000,00 

   

 
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 
Основни показатељи реализације пројекта 

Планирано Реализовано Активност 
 I – III IV – VI VII - IX X - XII I - III IV - VI VII - IX X – XII 

 

 Дефинисање 
програма рада 

Извлачење 
делова 
Дневника 
рада који се 
чувају трајно  

   Преузима
ње 
Дневника  
рада од  
школа 
пирот.окру
га 

 

 
 Избор  архивиста и 

архивских помоћника
Сређивање 
извучених 
делова 

   Класифика
ција 
Дневника 

 



Дневника 
рада 

по 
годинама, 
разредима 
и 
одељењи
ма 

 

 Организација 
техничких 
услова за 
сређивање 
архивске грађе 
 
 

Транспорт 
материја 

   Извла-
чење 
делова 
Дневника 
рада који 
се чувају 
трајно  

 

 

 Утврђивање 
делова 
Дневника рада 
који се чувају 
трајно 

Обележавањ
е, попис и 
смештај 

   Класифика
ција  
И 
издвајање 
Дневника 
по школма 

 

 

 Одабир 
књиговезачке 
радње 

Надзор 
реализације 
пројекта 

   Одабрана  
Књигове- 
зачка 
радња 

 

 
 Разврставање 

Дневника рада  
      

Корективне управљачке акције 

Ред. 
бр. 

 
Уочена одступања у 
процесу реализације 

пројекта 

Образложење одступања Корективне мере које 
треба предузети 

Предузете корективне 
мере 

1 Активност 
 

    

1.1      
1.2      
...      
2 Индикатор 

 
    

2.1      
2.2      
...      
3 Жељени 

резултат 
    

3.1      
3.2      
...      

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: 

Кључна запажања о реализацији пројекта: 
Пројекат омогућава чување архивске грађе трајне вредности, 
рационализација простора у депоима архива, обезбеђивање 
приступа архивској грађи и подацима из исте како 
радницима архива, тако и осталим корисницима 
 
 
 

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у 
наредном периоду: 
 

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: 
 
 

Остали коментари и запажања: 
 

 

 

 



НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: ДЕЧИЈА ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА (шифра: СЛЕР 4.6.1.18) 
 
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПИРОТ 
 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Градимир Филиповић, директор 
 
ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: јануар – март 2014. 

 
ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део програма 
Креирање програмских садржаја у области културе. Пројекат доприноси едуковању становиништва, посебно деце 
школског узраста 
РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА: 

Предвиђени: 
15. Болест сарадника и глума а 
16. Непланирана инфлација и раст цена на тржишту 
17. Застарелост светлосног и тонског парка 
18. Незаинтересованост публике за репризна извођења 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
9. Измена Закона о јавним набавкама 
10. Презаузетост сале од стране трећих лица 
11. Реновирање сале 

 
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
1. . Одлука УО НП Пирот о раду на представи 
2. Програм и плакат представе 
3. Одлука директора о избору позоришног дела и сарадника који ће радити на представи  
4. Промотивни материјал 
5. Ауторски уговори са сарадницима на представи 
6. Рачуни 
7. Извештај о реализацији пројекта 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 
Приходи и примања пројекта 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2014. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01 Средства из буџета  333.000,00 267.554,00    
04 Сопствена средства 415.000,00    28.075,00    

 Укупно: 748.000,00 295.629,00    
 

                                                                                           Расходи и издавања пројекта 
Функционална класификација расхода: 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

422 Трошкови путовања 
 

 / 
 

           / 
Б: 30.000,00 
О: 60.000,00 

Б:                    
О:4.936,00 

  

423 Услуге по уговору 
 
          / 

 
           / 

Б:273.000,00 
О:285.000,00 

Б:243.000,00 
О:                    

  

 
426 

Материјал  
         / 

 
          / 

Б: 30.000,00 
О:70.000,00 

Б:24.554,00                 
О:23.139,00       

  

 
Укупно – по 
годинама: 

 
        / 

 
          / 

Б:333.000,00  
О:415.000,00 

Б:267.554,00     
О:28.075,00 

  

 
Укупан буџет 
пројекта: 

                                                    748.000,00 
                                                   

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 
Основни показатељи реализације пројекта 

Планирано Реализовано Активн
ост 

 
I – III IV – VI VII - IX X - 

XII 
I - III IV - VI VII - IX X – XII 

 

1.Деф.премијерне
позоришне предс- 
таве, датум пре- 
мијере и број 
извиђења 

   1.Дефинисана 
премијерна по- 
зоришна предс- 
тава, датум и бр 
извођења 

   

 2.Избор редитеља    2.Извршен избор    



и осталих сарадни 
ка (костимограф, 
сценограф, лектор 
кореограф, компо- 
зитор...) 

редитеља и  
осталих сарадни 
ка 

 

3.Одабир позори- 
шног дела и сара- 
дника који ће ра- 
дити на представи 

   3. Извршен  
одабир позоришног 
 дела и сарадника 
 који ће играти на  
представи 

   

 
4.Медијска промо- 
ција позоришне 
представе 

   4.Одржана медијска 
промоција позоришне
представе 

   

 

5.Обезбеђивање 
материјално-техни- 
чких услова за оди- 
гравање преимијере

   5.Обезбеђени мате- 
ријално-технички 
услови за одигравање 
премијере 

   

 
6.Извођење 
премијере и 
реприза 

   6.Изведена премијера
и реприза 

   

 
7.Надзор  
реализације  
пројекта 

   7.Извршен надзор 
Реализације пројекта 

   

Корективне управљачке акције 

Ред. 
бр. 

 
Уочена одступања у 
процесу реализације 

пројекта 

Образложење 
одступања 

Корективне мере које 
треба предузети 

Предузете корективне 
мере 

1 
Активност 
 

Измена Закона о 
јавним набавкама 

Недореченост Закона о 
јавним набавкама 

Пролонгирање рокова 
за извођење 
премијере уз 

сагласногт сарадника 

Постигнут договор са 
сасрадницима на 

представи 

1.1 
Дефинисање 
премијере 

    

1.2 Одабир 
позоришног 
дела и 
сарадника 

    

1.3 Избор редитеља 
и осталих 
сарадника  

    

1.4 Потписивање 
уговора о 
аутоском делу 

    

1.5 Медијска 
промоција 

    

1.6 Анимирање 
позоришне 
публике 

    

1.7 Извођење 
премијере и 
пенест реприза 

    

1.8 Надзор 
реализације 
пројекта 

    

2 Индикатор 
 

    

2.1 Програм 
премијерне 
представе 
дефинисан по 
плану и 
програму 

    



2.2 Селекција 
позоришних 
комада и 
сарадника 

    

2.3 Селекција 
редитеља и 
осталих 
сарадника 

    

2.4 Потписивање 
уговора 

    

2.5 Обавештавање 
локалних 
медија 

    

2.6 Избор костима, 
куповина 
материјала, 
избор музике 

    

2.7 Штампање 
позивница, 
позивање 
гостију, подела 
флајера и 
програма 

    

2.8 Премијерна 
представа 
изведена  

    

2.9 Написан 
извештај о 
реализацији 
програма 

    

3 Жељени 
резултат 

    

3.1 
Дефинисан 
програм 

    

3.2 
Изабрано 
позоришно 
дело 

    

3.3 

Изабран 
редитељ и 
остали 
сарадници 

    

3.4 
Потписани 
уговори са 
сарадницима 

    

3.5 

Промоција 
позоришне 
представе у 
медијама 

    

3.6 
Публика 
позвана на 
премијеру 

    

3.7 

Изведена 
позоришна 
премијера и 
петнест реприза 

    

3.8 

Руководство 
општине 
извештено о 
реализацији 
пројекта 

    

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: 



Кључна запажања о реализацији пројекта: 
1.Пројекат реализован са више активноси него у почетној 
ватијанти.  
 

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у 
наредном периоду: 
 

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: 
 

Остали коментари и запажања: 
 

 
НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: „ AНСАМБЛ ПРЕД.САВР.ПИСЦА’’ (шифра: СЛЕР 4.6.1.19) 

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПИРОТ 
 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Градимир Филиповић, директор 
 
ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: септембар – октобар 2014. 

 
ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део програма 
Креирање програмских садржаја у области културе. Пројекат доприноси едуковању становиништва 
РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА: 

Предвиђени: 
19. Болест сарадника и глума а 
20. Непланирана инфлација и раст цена на тржишту 
21. Застарелост светлосног и тонског парка 
22. Незаинтересованост публике за репризна извођења 
 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
12. Измена Закона о јавним набавкама 
13. Презаузетост сале од стране трећих лица 
14. Реновирање сале 
 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
1. Одлука УО НП Пирот о раду на представи 
2. Програм и плакат представе 
3. Одлука директора о избору позоришног дела и сарадника који ће радити на представи  
4. Промотивни материјал 
5. Ауторски уговори са сарадницима на представи 
6. Рачуни 
7. Извештај о реализацији пројекта 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 
Приходи и примања пројекта 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2014. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01 Средства из буџета  987.000,00 536.623,00    
04 Сопствена средства 420.000,00 52.732,00    

 Укупно: 1.407.000,00 589.355,00    
 

                                                                                           Расходи и издавања пројекта 
Функционална класификација расхода: 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

422 Трошкови путовања 
 
 / 

 
           / 

Б:  30.000,00 
О: 60.000,00 

Б:                    
О:                   

  

423 Услуге по уговору 

 
          / 

 
           / 

Б: 827.000,00 
О:300.000,00 

Б:506.000,00 
О: 52.732,00                 

  

 
426 

Материјал  
         / 

 
          / 

Б: 130.000,00 
О: 60.000,00 

Б:30.623,00                   
О:                   

  

 
Укупно – по 
годинама: 

 
        / 

 
          / 

Б:987.000  
О:420.000,00 

Б:      
О:52.732,00 

  

 
Укупан буџет 
пројекта: 

                                                     
                                                          987.000,00            589.355,00 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 



Основни показатељи реализације пројекта 
Планирано Реализовано Актив

ност 
 

I – III IV – VI VII - IX X - XII I - III IV - VI VII - IX X – XII 

 

1.Деф.премијерне
позоришне предс- 
таве, датум пре- 
мијере и број 
извиђења 

 1.Медијска промоци 
ја позоришне 
представе 

 1.Дефинисана 
премијерна по- 
зоришна предс- 
тава, датум и бр 
извођења 

   

 

2.Избор редитеља 
и осталих сарадни 
ка (костимограф, 
сценограф, лектор 
кореограф, компо- 
зитор...) 

 2.Обезбеђивање 
материјално-техни 
чких услова за оди- 
гравање 
преимијере 

 2.Извршен избор
редитеља и  
осталих сарадни 
ка 

   

 

3.Одабир позори- 
шног дела и сара- 
дника који ће ра- 
дити на представи 
 
 

 3.Извођење 
премијере и 
реприза 

 3. Извршен 
одабир позори- 
шног дела и са- 
ирдника који ће 
играти на  
представи 
 

   

 
  4.Надзор  

реализације  
пројекта 

     

Корективне управљачке акције 

Ред. 
бр. 

 

Уочена одступања у процесу 
реализације пројекта 

Образлож
ење 

одступањ
а 

Корективне мере које 
треба предузети 

Предузете корективне 
мере 

1 

Активност 
 

Измена Закона о јавним набавкама Недорече
ност 

Закона о 
јавним 

набавкам
а 

Пролонгирање рокова 
за извођење 
премијере уз 

сагласногт сарадника 

Постигнут договор са 
сасрадницима на 

представи 

1.1 
Дефинисање 
премијерне поз. 
представе 

    

1.2 

Одабир 
позоришног 
дела и 
сарадника 

    

1.3 

Потписивање 
уговора о 
ауторском делу 
са сарадницима  

    

1.4 
Медијска 
промоција 

    

1.5 
Анимирање 
позоришне 
публике 

    

1.6 
Извођење поз. 
Премијере 

    

1.7 Надзор 
реализације 
пројекта 

    

2 Индикатор 
 

    

2.1 
Програм 
премијере 
дефинисан за 

    



крај 2014. 

2.2 

Селекција 
предлога поз. 
Комада и 
сарадника 

    

2.3 
Селекција 
редитеља  

    

2.4 Потписивање о 
ауторском делу 

    

2.5 Обавештавање 
медија, израда 
штампање 
плаката и 
програма, 
гостовање 
актера 
предастава на 
лок. медијима 

    

2.6 Избор костима, 
куповина 
материјала и 
израда 
сценографије, 
избор музике 

    

2.7 Штампање 
улазница и 
другог 
промотивног 
материјала 

    

2.8 Изведена 
премијерна 
представа и 15 
реприза 

    

2.9 Написан 
извештај 

    

3 Жељени 
резултат 

    

3.1 
Дефинисан 
програм 

    

3.2 
Донета одлука о 
тексто и 
сарадницима 

    

3.3 
Изабран 
редитељ 

    

3.4 
Потписани 
уговори 

    

3.5 
Промоција у 
медијима 

    

3.6 
Позвана поз. 
Публика 

    

3.7 
Изведена 
премијерна поз. 
Представа 

    

3.8 

Руководство 
општине 
извештено о 
реализацији 
пројекта 

    

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: 

Кључна запажања о реализацији пројекта: 
1.Пројекат реализован са више активноси него у почетној 
ватијанти.  

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у 
наредном периоду: 
 



 

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: 
 

Остали коментари и запажања: 
Пројекат „Ансамбл представе савременог писца“ није 
реализован у планираном периоду (мај-јун), већ је одложен 
за септембар-октобар због оправданих разлога сарадника  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: „ AНСАМБЛ ПРЕД. СТРАНОГ АУТОРА” (шифра: СЛЕР 4.6.1.20) 
 
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПИРОТ 
 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Градимир Филиповић, директор 
 
ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: септембар –новембар 2014. 

 
ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део програма 
Креирање програмских садржаја у области културе. Пројекат доприноси едуковању становиништва 
РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА: 

Предвиђени: 
23. Болест сарадника и глумаца 
24. Непланирана инфлација и раст цена на тржишту 
25. Застарелост светлосног и тонског парка 
26. Незаинтересованост публике за репризна извођења 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
15. Измена Закона о јавним набавкама 
16. Презаузетост сале од стране трећих лица 
17. Реновирање сале 

 
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
1.Одлука УО НП Пирот о раду на представи 
2. Програм и плакат представе 
3. Одлука директора о избору позоришног дела и сарадника који ће радити на представи  
4. Промотивни материјал 
5. Ауторски уговори са сарадницима на представи 
6. Рачуни 
7. Извештај о реализацији пројекта 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 
Приходи и примања пројекта 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2014. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01 Средства из буџета  1.013.000    937.872    
04 Сопствена средства    460.000     5.944    

 Укупно: 1.473.000   943.816    
 

                                                                                           Расходи и издавања пројекта 
Функционална класификација расхода: 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

422 Трошкови путовања 
 

 / 
 

           / 
Б:   30.000,00     
О:   60.000,00     

Б:                     
О:                        

  

423 Услуге по уговору 
 
          / 

 
           / 

Б: 850.000,00    
О:300.000,00      

Б:804.950,00       
О:                  

  

426 Материјал 
 
         / 

 
           / 

Б:80.000,00         
О:100.000,00        

Б: 79.992,00          
О: 5.944,00 

  

 
512 

Машине и опрема  
         / 

 
          / 

Б: 53.000,00          
О:         

Б:53.000,00           
О:            

  

 
Укупно – по 
годинама: 

 
        / 

 
          / 

Б: 1.013.000 
О:460.000,00 

Б: 937.872,00    
О:5.944,00 

  

 
Укупан буџет 
пројекта: 

                                                     
                                              1.473.000,00 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 
Основни показатељи реализације пројекта 

Планирано Реализовано Актив
ност 

 
I – III IV – 

VI 
VII - IX X - XII I - III IV - VI VII - IX X – XII 

 

1.Деф.премијерне
позоришне предс- 
таве, датум пре- 
мијере и број 
извиђења 

 1.Медијска 
промоција 
позоришне 
представе 

1.Извођење 
реприза 

1.Дефинисана 
премијерна по- 
зоришна предс- 
тава, датум и бр 
извођења 

1.Одржана 
медијска  
промоција 
позоришне 
представе 

  



 

2.Избор редитеља 
и осталих сарадни 
ка (костимограф, 
сценограф, лектор 
кореограф, компо- 
зитор...) 

 2.Обезбеђива- 
ње материја- 
лно-техниЧких 
услова за оди- 
гравање 
прeдстава 

2.Надзор  
реализације  
пројекта 

2.Извршен избор
редитеља и  
осталих сарадни 
ка 

2.Обезбеђени 
материјално- 
технички услови 
за одигравање 
премијере 

  

 

3.Одабир позори- 
шног дела и сара- 
дника који ће ра- 
дити на представи 

   3. Извршен 
одабир позори- 
шног дела и са- 
ирдника који ће 
играти на  
представи 
 

3. Изведена 
прмијера и  
репризе 
 

  

 

     4. Извршен  
надзор 
реализације 
пројекта 

  

         
         
         
Корективне управљачке акције 

Ред. 
бр. 

 
Уочена одступања у 
процесу реализације 

пројекта 

Образложење 
одступања 

Корективне мере које 
треба предузети 

Предузете корективне 
мере 

1 
Активност 
 

Измена Закона о 
јавним набавкама 

Недореченост Закона о 
јавним набавкама 

Пролонгирање рокова 
за извођење 
премијере уз 

сагласногт сарадника 

Постигнут договор са 
сасрадницима на 

представи 

1.1 
Дефинисање 
премијерне поз. 
представе  

    

1.2 

Одабир 
позоришног 
дела и 
сарадника 

    

1.3 
Избор редитеља 
и осталих 
сарадника 

    

1.4 
Потписивање 
уговора о 
ауторском делу 

    

1.5 
Медијска 
промоција 
премијере 

    

1.6 
Анимирање 
позоришне 
пунблике  

    

1.7 
Извођење 
премијере 

    

1.8 
Надзор 
реализације 
пројекта 

    

2 Индикатор 
 

    

2.1 

Програм 
премијерне 
представе 
дефинисан за 
крај 2014. год 

    

2.2 
Селекција 
позоришних 
комада 

    



2.3 
Селекција 
редитеља 

    

2.4 
Потписивање 
уговора 

    

2.5 

Обавештавање 
медија, израда 
и штампање 
програма 
представа 

    

2.6 

Избор костима , 
материјала за 
израду 
сценографије, 
избор музике 

    

2.7 
Премијера 
изведена 

    

2.8 

Написан 
извештај о 
реализацији 
пројекта 

    

3 Жељени 
резултат 

    

3.1 
Дефинисан 
програм 

    

3.2 
Изабрано 
позоришно 
дело 

    

3.3 

Изабран 
редитељ и 
остали 
сарадници 

    

3.4 
Потписан уговор 
о ауторском 
делу 

    

3.5 
Промовисана 
премијера у 
медијима 

    

3.6 
Изведена поз 
премијера и 
петнест реприза 

    

3.7 

Руководство 
општине 
обавештено о 
реализацији 
пројекта 

    

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: 

Кључна запажања о реализацији пројекта: 
1.Пројекат реализован са више активноси него у почетној 
ватијанти.  
 

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у 
наредном периоду: 
 

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: 
 

Остали коментари и запажања: 
 

 

 

 

 



 
НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: „ РЕВИЈА МАЛИХ ФОРМИ” (шифра: СЛЕР 4.6.1.21) 
 
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПИРОТ 
 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Градимир Филиповић, директор 
 
ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: новембар 2014. 

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део програма 
Креирање програмских садржаја у области културе. Пројекат доприноси едуковању становиништва 
РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА: 

Предвиђени: 
 

27. Болест сарадника и глума а 
28. Непланирана инфлација и раст цена на тржишту 
29. Застарелост светлосног и тонског парка 
30. Незаинтересованост публике за репризна извођења 

 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
18. Измена Закона о јавним набавкама 
19. Презаузетост сале од стране трећих лица 
20. Реновирање сале 

 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
1. Одлука УО НП Пирот о раду на представи 
2. Програм и плакат представе 
3. Одлука директора о избору позоришног дела и сарадника који ће радити на представи  
4. Промотивни материјал 
5. Ауторски уговори са сарадницима на представи 
6. Рачуни 
7. Извештај о реализацији пројекта 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 
Приходи и примања пројекта 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2014. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01 Средства из буџета  350.000               0    
04 Сопствена средства 350.000                        0    

 Укупно: 700.000              0    
 

                                                                                           Расходи и издавања пројекта 
Функционална класификација расхода: 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 
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Специјализоване 
услуге 

 
       / 

 
           / 

Б: 350.000,00 
О:350.000,00 

Б:                     
О:                     

  

 
Укупно – по 
годинама: 

 
        / 

 
          / 

Б:350.000,00 
О:350.000,00 

Б:      
О: 

  

 
Укупан буџет 
пројекта: 

                                                     
                                                700.000,00 

 
 
 
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 
Основни показатељи реализације пројекта 

Планирано Реализовано Активн
ост 

 
I – III IV – 

VI 
VII - 
IX 

X - XII I - III IV - VI VII - IX X – XII 

 
1.Деф.премијерне
позоришне предс- 
таве, датум пре- 

  1.Медијска промоци
ја позоришне 
представе 

1.Дефинисана 
премијерна по- 
зоришна предс- 

   



мијере и број 
извиђења 

тава, датум и бр 
извођења 

 

2.Избор редитеља 
и осталих сарадни 
ка (костимограф, 
сценограф, лектор 
кореограф, компо- 
зитор...) 

  2.Обезбеђивање 
материјално-техни 
чких услова за оди- 
гравање 
преимијере 

2.Извршен избор 
редитеља и  
осталих сарадни 
ка 

   

 

3.Одабир позори- 
шног дела и сара- 
дника који ће ра- 
дити на представи 

  3.Извођење 
премијере и 
реприза 

    

 
   4.Надзор  

реализације  
пројекта 

    

Корективне управљачке акције 

Ред. 
бр. 

 
Уочена одступања у 
процесу реализације 

пројекта 

Образложење 
одступања 

Корективне мере које треба 
предузети 

Предузете корективне 
мере 

1 
Активност 
 

Измена Закона о 
јавним набавкама 

Недореченост Закона о 
јавним набавкама 

Пролонгирање рокова за 
извођење премијере уз 
сагласногт сарадника 

Постигнут договор са 
сасрадницима на 

представи 

1.1 
Дефинисање 
представа 
ревије 

    

1.2 
Избор 
представа 

    

1.3 

Потписивање 
уговора са 
учесницима 
Ревије малих 
форми 

    

1.4 Медијска 
промоција  

    

1.5 Анимирање 
позоришне 
публике  

    

1.6 Извођење 
позоришних 
представа  

    

1.7 Надзор 
реализације 
пројекта 

    

2 Индикатор 
 

    

2.1 

Програм 
представа 
ревија малох 
форми је 
дефинисан по 
плану 

    

2.2 

Селекција 
предлога 
позоришних 
представа 

    

2.3 
Потписивање 
уговора са 
учесницима 

    

2.4 Обавештавање 
националних и 
локалних 
медија, 

    



штампање 
плаката, 
гостовање 
актера 
представа на 
локалним 
медијима 

2.5 Штампање 
улазница, 
позивање 
гостију, 
сарадника, 
подела флајера 

    

2.6 Ревија 
представа 
Малих форми 
изведена је од 
01.11.201-
07.11.2014 

    

2.7 Написан 
завршнои 
извештај о 
реализацији 
пројекта 

    

3 Жељени 
резултат 

    

3.1 
Дефинисан 
програм 

    

3.2 
Донета одлука о 
представама  

    

3.3 
Потписани 
уговори са 
учесницима 

    

3.4 
Промовисана 
ревија у 
медијима 

    

3.5 
Позвана 
позоришна 
публика 

    

3.6 
Изведена Ревија 
позоришних 
представа 

    

3.7 

Руководство 
општине 
извештено о 
реализацији 
пројекта 

    

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: 

Кључна запажања о реализацији пројекта: 
1.Пројекат реализован са више активноси него у почетној 
ватијанти.  
 

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у наредном 
периоду: 
 

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: 
 

Остали коментари и запажања: 
 

 

 

 



 

НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: Пратећи програми Салонa књиге и графике 2014 (шифра: СЛЕР 4.6.1.22.) 

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА:  
Народна библиотека Пирот 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Надица Костић, директор 

ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: од 21. јануара до 15. фебруара 2014. 

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део програма 
Креирање програмских садржаја у области културе (шифра: СЛЕР 4.6.1.1). Пројекат доприноси популарисању књиге и 
читања код Пироћанаца различите старосне доби, али и стицању и развијању читалачких навика ученика првог разреда 
основних школа на територији општине Пирот кроз традицоналну сајамску акцију бесплатног учлањивања ђака првака у 
библиотеку. Овим се рад и функције Библиотеке промовишу међу широком популацијом, што даје основе за ширење и 
унапређење културних садржаја општине Пирот. 

РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА: 

Предвиђени: 
1. -Лош одзив аутора 
2. - Лош одзив посетилаца, публике 
3. - лоши временски услови 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
 ---   
 --- 
 --- 

 
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
1. - Писани и телефонски позиви ауторима за учествовање 

2. - Дефинисан и одштампан програм манифестације, пропуснице, пропагандни материјал 

3. - Уговори са ауторима - гостима Салона књиге и графике 

4. - Рачуни 

5. - Фотографије и видео записи, новински чланци са манифестације 

6. - Видео записи са конференције за штампу 

7. - Извештај о реализацији пројекта 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 

Приходи и примања пројекта 

  Износ 
(2014. год) 

Остварење наменскихприхода 

Извор  
финансирања 

Опис Планирано Реализовано Износ 
(2013. год) 

Еко. клас. Назив прихода 

01 Средства из буџета 91.000,00 90.890,00    
04 Сопствени приходи  5.000,00  5.000,00    
       

 Укупно: 96.000,00 95.890,00    
 
Расходи и издавања пројекта 
Функционална класификација расхода: 
Еко. 
клас. Опис 2012 2013 

2014 

Планирано Реализовано  
2015 2016 
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Б: 91.000,00 
 
О: 5.000,00 

Б: 90.890,00 
О: 5.000,00   

        
        
 Укупно – по   Б: 91.000,00 Б: 90.890,00   



годинама: О: 5.000,00 О: 5.000,00 

 Укупан буџет 
пројекта: 96.000,00 

 
 
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 
Основни показатељи реализације пројекта 
Активност
и 
 

Планирано Реализовано 
I – III IV – VI VII - IX X - XII I - III IV - VI VII - IX X – XII  

 

Дефинисање 
оквирног  
програма и трајања 
манифестације Салон 
књиге и графике, чији 
је организатор Дoм 
културе 

   

Дефинисан је оквирни 
програм и трајање 
манифестације, чији је 
Библиотека 
суорганизатор. 

   

 

Слање позива 
ауторима, 
потенцијалним 
учесницима Салона 

 
 

  
Упућени писани и и 
обављени телефонски 
позиви са ауторима 

   

 

Одабир и утврђивање  
коначне листе 
учесника и распореда 
програма Салона. 

   

Утврђена је коначна 
листа учесника и 
распоред програма 
Салона 

   

 

Припрема и 
објављивање 
програма 
манифестације. 

   

Текст програма 
манифестације је 
усаглашен и урађен до 
1. фебруара 2014. 
Одштампано је 200 
позивница за 
посетиоце програма 
Библиотеке 

   

 Медијска промоција 
манифестације    

Обавештавање медија, 
одржавање 
конференције за 
штампу 

   

 

Организовање 
техничких услова за 
одржавање 
манифестације 

   

Обезбеђен превоз 
учесницима 
манифестације, 
ангажовани 
модератори за за 
поједине програме 

   

 
Реализација 
програма Салона 
књиге и графике 2014 

   

Официјелно отварање 
манифестације уз 
присуство добитника 
НИН-ове награде, 
реализација пратећих 
програма (књижевне 
промоције, акција 
учлањивања првака у 
библиотеку) итд. 

   

Корективне управљачке акције 

Ред. 
бр.  

Уочена одступања у 
процесу реализације 
пројекта 

Образложење одступања Корективне мере које 
треба предузети 

Предузете 
корективн
е мере 

1 
Активност 
     

1.1 

Дефинисање 
оквирног 
програма и 
трајања 

    



манифестације. 

1.2 

Слање писаних 
и упућивање 
телефонских  
позива 
потенцијалним 
учесницима 

    

1.3 

Коначна 
селекција 
аутора -
учесника и 
утврђивање 
програма 

    

1.4 

Припрема и 
објављивање 
програма 
манифестације 

    

1.5 Медијска 
промоција     

1.6 

Организовање 
техничких 
услова за 
одржавање 
манифестације 

    

1.7 

Реализација 
програма 
Салона књиге и 
графике 2014 

    

2 Индикатор     

2.1 

Оквирни 
програм  и 
термин 
одржавања 
манифестације 
су дефинисани 
до 21. јануара  

    

2.2 

Писани и 
телефонски 
позиви 
ауторима 
упућени су до 
27. јануара 
2014. године 

    

2.3 

Текст програма 
манифестације, 
у сарадњи са 
организатором, 
усаглашен је и 
урађен до 1. 
фебруара 2014. 
Одштампано је 
200 позивница 
за посетиоце 
програма 
Библиотеке 

    

2.4 

Обавештавање 
медија, 
гостовање 
урађено је 
благовремено. 
Одржана је 
конференција за 
штампу 

    



директора ДК и 
НБП 

2.5 
Обезбеђен је 
превоз 
учесницима 

    

2.6 

Официјелно 
отварање 
манифестације 
и реализација 
планираних 
пратећих 
програма 
(књижевне 
промоције, 
учлањивање 
првака у библ) 

Салон књиге је 
отпочео 7. фебруара 
2014, иако је званично 
отворен 8. 

Званично отварање 
манифестације је, што досад 
није био случај, померено за 
један дан касније у односу на 
почетак Салона, да би се 
избегло преклапање са 
годишњом акцијом Плус 
радија "Пироћанац године". 

  

2.7 

Процена је да је 
отварању 
Салона књиге и  
програмима у 
организацији 
Библиотеке 
присуствовало 
близу 1.000 
посетилаца 

    

2.8 

Завршни 
извештај о 
реализацији 
пројекта предат 
је Општини до 
10. априла 2014. 

    

3 Жељени 
резултат     

3.1 
Дефинисан 
програм 
манифестације 

    

3.2 
Стварање 
услова за 
реализацију 

    

3.3 

Реализација 
манифестације у 
којој учествује 
близу 10.000 
људи (аутори-
учесници, ђаци 
прваци, 
посетиоции 
Салона) 

Очекивано је било, 
што се испоставило 
као исправна 
претпоставка, да ће и 
ове године Салон 
књиге посетити близу 
10.000 људи, док је 
програмима 
Библиотеке 
присуствовало око 
1.000 посетилаца. 

   

3.4 Поднет извештај   
СО     

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: Пројекат је успешно реализован, без неких посебних одступања, посебно када се 
има у виду добра посећеност Салона и пратећих програма у оквиру Салона, као и учешће великог броја издавача и 
излагача. Основни циљ да се књига и читање омасове и популаришу  међу житељима Пирота и суседних општина, имајући 
у виду да је продато преко 10.000 улазница и да су програми редом бележили добру посећеност, остварен је.   
Кључна запажања о реализацији пројекта: 
Охрабрује податак да се из године у годину број посетилаца, ако се 
и не повећава, исто тако ни не смањује, упркос слабој куповној 
моћи Пироћанаца. Већина овогодишњих издавача и излагача 
редовни су учесници пиротског сајма књига. 

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта 
у наредном периоду: 
 



Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: 
Салон књиге  је дефинитивно манифестација која доприноси да 
Пирот има посебно место на културној мапи Србије и нешто по 
чему је Библиотека, која је суорганизатор у делу пратећих 
програма, препознатљива не само у својој средини, већ и шире. 
 

Остали коментари и запажања: 
Традиционална акција бесплатног учлањивања ђака 
првака у библиотеку уз дружење са актуелним 
дечјим писцима, која је од пре шест година 
измештена на Салон  књиге, је програм који 
привлачи највише пажње и најбоља је препорука да 
се деца окрену библиотеци, књизи и читању.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: Гостовање добитника значајних књижевних награда 2014  
(шифра: СЛЕР 4.6.1.23.) 
 
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: 
Народна библиотека Пирот 
 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Надица Костић, директор 

ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: Програм се дефинише непосредно по додељивању угледне књижевне награде (НИН-ова 
награда, награда „Милош Црњански“, „Андрићева награда“, „Женско перо“ и сл.) 
ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део програма 
Креирање програмских садржаја у области културе (шифра: СЛЕР 4.6.1.2). Пројекат доприноси популарисању књиге и 
читања, стицању и развијању читалачких навика и унапређењу културних садржаја општине. 
РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА: 

Предвиђени: 
1. Спреченост аутора 
2. Лош одзив посетилаца 
3. Лоши временски услови 

 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
21. Лоши временски услови (киша која није престајала и 

неочекивана хладноћа за тај период године) утицали су и 
на слабију посећеност; овакви програми су иначе међу 
посећенијим и побуђују велико интересовање јавности. 

 
 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
1. Позив за учешће аутору и критичару 
2. Програм књижевне вечери 
3. Промотивни материјали 
4. Рачуни 
5. Извештај о реализацији пројекта 
6.  

 
 
 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 
Приходи и примања пројекта 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2014. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01 Средства из буџета         45.000,00          44.190,00    
       
       

 Укупно:         45.000,00          44.190,00    
 

                                                                                           Расходи и издавања пројекта 
Функционална класификација расхода: 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

423 услуге по уговору   Б: 45.000,00 Б: 44.190,00   
        
        

 
Укупно – по 
годинама: 

  Б: 45.000,00 
 

Б: 44.190,00 
 

  

 
Укупан буџет 
пројекта: 

45.000,00 

 
 
 
 
 



РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 
Основни показатељи реализације пројекта 

Планирано Реализовано Активност 
 I – III IV – VI VII - IX X - XII I - III IV - VI VII - IX X – XII 

 

 Дефинисање 
програма 

   Дефинисан програм 
„Сусрет с песником: 
Драган Јовановић 
Данилов“ 

  

 
 Слање позива аутору 

и критичару 
   Упућен позива аутору 

и критичару 
  

 
 Уговарање 

гостовања 
   Уговорено гостовање   

 

 Припрема и 
објављивање 
програма књижевне 
вечери 

   Програм је 
припремљен и 
објављен 

  

 
 Медијска промоција 

програма 
   Програм је медијски 

промовисан 
  

 

 Организовање 
техничких услова за 
одржавање 
програма 

   Тенички услови 
потребни за 
одржавање програма 
су припремљени и 
организовани  

  

 

 Реализација 
програма „Сусрет с 
песником“ 

   Програм „Сусрет с 
песником“ је успешно, 
без обзира на 
лимитирајуће 
околности, 
реализован 

  

 
 Надзор  реализације 

пројекта  
   Обављен надзор  

реализације пројекта 
  

Корективне управљачке акције 

Ред. 
бр. 

 
Уочена одступања у 
процесу реализације 

пројекта 

Образложење 
одступања 

Корективне мере које 
треба предузети 

Предузете корективне 
мере 

1 Активност 
 

    

1.1 Дефинисање програма     

1.2 
Слање позива аутору и 
критичару 

    

1.3 Уговарање гостовања     

1.4 
Медијска промоција 
програма 

    

1.5 
Организовање техничких 
услова за одржавање 
програма 

    

1.6 
Реализација програма 
„Књижевно вече 
добитника ...“ 

    

1.7 
Надзор  реализације 
пројекта  

    

2 Индикатор 
 

    

2.1 

Програм се дефинише 
непосредно по 
додељивању угледне 
књижевне награде (НИН-
ова награда, награда 
„Милош Црњански“, 
„Андрићева награда“, 
„Женско перо“ и сл.) 

    

2.2 Писани и телефонски     



позиви се упућују 
учесницима 

2.3 

Утврђен термин 
одржавања књижевне 
вечери са актуелним 
добитником престижне 
награде 

    

2.4 

1. Програм књижевне 
вечери усаглашен и 
урађен до 10 дана пре 
одржавање промоције и 
одштампано 50 
позивница недељу дана 
пре промоције 

    

2.5 

Обавештавање медија  
најкасније пет дана пре 
одржавања промоције, 
одржавање конференције 
за штампу  
гостовање на локалној ТВ 
и радио станици 

    

2.6 

Обезбеђивање превоза и 
хонорара учесницима 
програма и евентуално 
ангажовање 
водитеља/модератора 
програма  

    

2.7 Одржавање програма     

2.8 

Написан завршни 
извештај о реализацији 
пројекта и достављен 
оснивачу 

    

3 Жељени резултат     

3.1 
Дефинисан програм 
књижевне вечери 

    

3.2 
Стварање услова за 
реализацију програма 

    

3.3 Реализација програма     

3.4 
Руководство општине 
извештено о реализацији 
пројекта 

    

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: Пројекат је успешно реализован, посебно када се има у виду да је 
средина маја период када се не очекује толика количина падавина и екстремна хладноћа  (простор читаонице коју 
Библиотека користи као салу за јавне скупове се тада не греје). Без обзира на лоше временске услове, публика, међу 
којима је било и доста сарадника Библиотеке с обзиром да је овим програмом на неки начин обележен и Дан Библиотеке 
– 17. мај, је врло заинтересовано и пажљиво пропратила „Сусрет с песником“. Драган Јовановић Данилов је, иначе, један 
од најзначајнијих српских песника, добитник готово свих награда за поезију. Објавио је петнаестак песничких збирки, а 
пише и поетске романе и ликовну критику. Данилов је аутор монографије о Љубодрагу Јанковићу Јалету, познатом сликару 
рођеном у Пироту. 
    Основни циљ да се књига и читање, с акценотом на савремену поезију, популаришу и промовишу - кроз организовање 
сусрета са најпознатијим и најпризнатијим ствараоцима, остварен је.   
Кључна запажања о реализацији пројекта: 
Без обзира на лоше временске услове, реализација пројекта 
ни једног тренутка није доведена у питање а сам програм је 
медијски одлично пропраћен.  
 
 

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у 
наредном периоду: 
Једина мера која може да допринесе бољој организацији и 
целокупном утиску када су књижевни програми Библиотеке 
у питању је стварање посебног и репрезентативног простора 
који ће имати функцију праве сале за јавне скупове јер то 
простор читаонице ни у ком случају није. Са преласком 
Дома Војске у власништво Општине, по први пут смо у 
прилици да размишљамо о нечем таквом. 



Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: 
Напори Народне библиотеке Пирот да  својим суграђанима 
омогућимо да се упознају са најзначајним дометима 
савремене књижености огледају се и у томе да готово да 
нема значајнијих имена српске књижевне сцене који нису 
били гости Библиотеке. Притом настојимо да не 
занемаримо ни једну књижевну област и стало нам је да и 
поезија има „значајну минутажу“. Песници у Србији данас 
својим квалитетом и акутелношћу превазилазе значај 
српске књижевности. 
 

Остали коментари и запажања: 
Скретање пажње на поезију која је у великој мери 
занемарана и запостављена у данашњој савременој српској 
књижевности (иако је по мишљењу књижевне критике 
највредноснији сегмент књижевног стваралаштва у Србији) 
је показатељ да и библиотеке  сносе одговорност и кривицу 
за то и да морају ангажованије да делују на укус читалачке 
публике.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: „Смотра рецитатора 2014“ (шифра: СЛЕР 4.6.1.24) 

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА:  
Народна библиотека Пирот 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Надица Костић, директор 

ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: март 2014. 

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део програма 
Креирање програмских садржаја у области културе (шифра: СЛЕР 4.6.1.3). Пројекат доприноси 
популарисању књиге и читања код младих Пироћанаца, од најмлађег узраста па до средњошколаца, 
стицању и развијању читалачких навика ученика основних и средњих школа на територији општине 
Пирот. Овим се рад и функције Библиотеке промовишу међу младом популацијом, што даје основе за 
ширење и унапређење културних садржаја општине Пирот. 

РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА: 

Предвиђени: 
1. -Лош одзив учесника 

2. - Оправдано одсуство члана жирија 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
 ---   
 --- 
 --- 

 
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
1. - Позив за учешће школама са пропозицијама такмичења и достављање Библиотеци листе учесника 

2. - Састављање комплетне листе учесника на основу појединачних спискова 

3. - Обавештење о термину одржавања и програму манифестације 

4. - Избор компетентних чланова жирија, уговори о делу са члановима жирија 

5. - Фотографије и видео записи, новински чланци са манифестације 

6. - Рачун(и) 

7. - Извештај о реализацији пројекта 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 

Приходи и примања пројекта 

  Износ 
(2014. год) Остварење наменскихприхода 

Извор  
финансирања Опис Планирано Реализовано Износ 

(2014. год) Еко. клас. Назив прихода 

01 Средства из буџета Б: 10.000,00 Б: 9.938,00    
       
       
 Укупно: Б: 10.000,00 Б: 9.938,00    

 



 
Расходи и издавања пројекта 
Функционална класификација расхода: 
Еко. 
клас. Опис 2012 2013 

2014 

Планирано Реализовано  
2015 2016 

423 Услуге по уговору   Б: 10.000,00 Б: 9.938,00 00,00

      
      

 Укупно – по 
годинама:   

Б: 10.000,00 
 

Б: 9.938,00 
 

 Укупан буџет 
пројекта: 10.000,00 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 
Основни показатељи реализације пројекта 
Активности 
 

Планирано Реализовано 
I – III IV – VI VII - IX X - XII I - III IV - VI VII - IX X – XII  

 

Дефинисање   
програма и термина 
одржавања 
општинске смотре 
рецитатора 

   

Дефинисан је   
програм и термин 
одржавања 
општинске смотре 
рецитатора 

   

 
Слање обавештења 
основним и 
средњим школама 

 
 

  

Послата 
обавештења 
основним и 
средњим школама 
до 20. марта 2014. 

   

 Избор чланова 
жирија.    Састављен стручни 

жири    

 

Састављање листе 
учесника и 
одређивање 
програма смотре 

   

Примпремљене 
листе учесникаи 
дефинисан програм 
смотре 

   

 
Медијска 
промоција 
манифестације 

   

Обавештавање 
медија, гостовање 
на локалним 
телевизијама и 
радију 

   

 
Реализација 
програма Смотра 
рецитатора 2014. 

   Одржавање 
манифестације    

 
Надзор реализације 
програма Смотра 
рецитатора 2014. 

   

Написан завршни 
извештај о 
реализацији 
програма до две 
недеље по његовом 
окончању и 
достављен оснивачу 

   

Корективне управљачке акције 

Ред. 
бр.  

Уочена одступања у 
процесу реализације 
пројекта 

Образложење 
одступања 

Корективне мере које 
треба предузети 

Предузете 
корективне 
мере 

1 
Активност 
     

1.1 
Дефинисање   
програма и термина 
одржавања општинске 

    



смотре рецитатора 

1.2 

Слање обавештења о  
смотри рецитатора 
основним и средњим 
школама 

    

1.3 Избор чланова жирија     

1.4 
Састављање листе 
учесника и одређивање 
програма смотре 

    

1.5 Медијска промоција 
манифестације     

1.6 Реализација програма 
Смотра рецитатора 2014.     

1.7 
Надзор реализације 
програма Смотра 
рецитатора 2014. 

    

2 Индикатор     

2.1 

Оквирни програм  и 
термин одржавања 
манифестације су 
дефинисани у првој 
половини марта  

    

2.2 

Обавештења у писаној и 
електронској форми 
упућени су школама до 
20. марта 2014. године 

    

2.3 
Утврђен састав чланова 
жирија општинске смотре 
рецитатора 

    

2.4 

Листа учесника смотре 
припремљена и 
усаглашена до 10 дана 
пре почетка смотре, као и 
програм 

    

2.5 
Обавештавање медија, 
гостовање урађено је 
благовремено  

    

2.6 

Уз чланова жирија, у 
улози модератора 
појавио се уредник 
културно-јавне 
делатности Библиотеке 

    

2.7 Одржавање смотре 
рецитатора     

2.8 

Завршни извештај о 
реализацији пројекта 
предат је Општини до 10. 
априла 2014. 

    

3 Жељени резултат     

3.1 Дефинисан програм 
манифестације     

3.2 Стварање услова за 
реализацију     

3.3 Реализација 
манифестације     

3.4 Поднет извештај   СО     
СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: Пројекат је успешно реализован, посебно када се има у виду да је ово 
манифестација "виског ризика" - с обзиром да смотра рецитатора има такмичарски карактер и да од 16 такмичара, односно 15 
у најстаријем узрасту, по шест кандидата у свакој категорији прође даље, на окружно такмичење. Жири, састављени од троје 
професора књижевности (један је и библиотекар), својим бескомпромисним ставом и усаглашеношћу допринео је да не буде 
проблематичних и ексцесних ситуација, што се дешавало у ранијим приликама јер, нажалост, много деце (и родитеља) 
уверено је да је њихово место на републичком такмичењу. Учешће великог броја такмичара из свих пиротских основних и 



средњих школа потврђује заинтересованост деце за ово такмичење.  

Кључна запажања о реализацији пројекта: 
Охрабрује податак да, упркос бројним изазовима, интересовање за 
смотру рецитатора не јењава, чак је број заинтересоване деце 
много већи али су критеријуми да неко уопште узме учешћа на 
општинској смотри прилично строги и дефинисани, све до 
републичке смотре рецитатора "Песниче народа мог". 

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у 
наредном периоду:  
Деци је ипак потребна публика, тако да је присуство 
родитеља, браће и сестара, учитеља, оправдано, иако 
може да се посматра и као лимитирајући фактор у 
појединим случајевима.  
Предлог учитеља је да се уведу дипломе за најбоље 
учеснике, о чему вреди размислити. 
 Идеја да се при Библиотеци поново покрене 
Радионица говорне културе је такође нешто што треба 
размотрити. 

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: 
Смотра рецитатора, коју традиционално организује Народна 
библиотека, је јединствена манифестација која доприноси бољој 
акцентуацији и дикцији деце, што је за пиротски крај од 
непроцењивог значаја.  
Сарадња Библиотеке и школа (основних и средњих) јача, јер смо 
овог пута на истом задатку: развити код деце љубав према читању, 
књижевности, рецитовању, правилном и изражајном говору. 
Библиотека се на локалном нивоу етаблира као средиште не само 
културних дешавања, већ је и значајан чинилац просветног развоја.  

Остали коментари и запажања: 
Традиционална манифестација Смотра рецитатора је 
програм који изазива велико интересовање и деце и 
просветних радника, без обзира на "ограничења" 
пиротског говора. Упркос лошој дикцији и акцентуацији 
у односу на неке друге крајеве Србије, пиротских 
такмичари су имали више него запажене резултате на 
републичкој смотри. Године 2005. Јована Марковић 
победила је на републичкој смотри "Песниче народа 
мог" у Ваљеву у категорији средњи узраст.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: Читалачка значка 2014 (шифра: СЛЕР 4.6.1.25.) 
 

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: Народна библиотека Пирот 
 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Надица Костић, директор 
 

ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: од  10. октобра до прве половине јуна 2013/2014. школске године 
 

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део програма 
Креирање програмских садржаја у области културе (шифра: СЛЕР 4.6.1.). Пројекат доприноси 
популарисању књиге и читања, стицању и развијању читалачких навика ученика основних школа на 
територији општине Пирот. Овим се рад и функције Библиотеке промовишу међу млађом 
популацијом, што даје основе за ширење  и унапређење културних садржаја општине.   
РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА: 

Предвиђени: 
12. Лош одзив школа и ученика 
13. Лош одзив дечијих аутора 

 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
22. Нису се појавили ризици 

 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
6. Позив школама за учествовање 
7. Програм манифестације 
8. Уговори са члановима жирија 
9. Листа такмичара 
10. Рачуни  
11. Фотографије и видео записи са манифестације 
12. Видео записи са конференције за штампу 
13. Извештај о реализацији пројекта 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 
Приходи и примања пројекта 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2014. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01 Средства из буџета       139.000,00         138.888,00    
04 Сопствени приходи            5.000,00            4.995,00    

       
 Укупно:       144.000,00         143.883,00    

 
                                                                                           Расходи и издавања пројекта 
Функционална класификација расхода: 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

423 услуге по уговору 
 95.000,00 Б: 104.000,00 

О:    5.000,00 
Б:  103.888,00 
О:    4.995,00 

  

426 материјал 
          45.000,00 Б:  35.000,00  

О: 
Б:   35.000,00 
О: 

  

        

 
Укупно – по 
годинама: 

        150.000,00 Б: 139.000,00 
О:    5.000,00 

Б: 138.888,00 
О:  4.995,00 

  

 
Укупан буџет 
пројекта: 

295.000,00 

 
 
 



РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 
Основни показатељи реализације пројекта 

Планирано Реализовано Активност 
 I – III IV – VI VII - IX X - XII I - III IV - VI VII - IX X – XII 

 

 Дефинисање 
програма и  
трајања 
манифестације 

   Дефинисан 
програм и трајање 
манифестације 

  

 

 Слање позива 
школама са  
литературом од I 
до VII разреда  

   Послати позиви 
школама са 
литературом од I 
до VII разреда 

  

 
 Припрема 

програма 
такмичења 

   Припремљен 
програм 
такмичења 

  

 
 Утврђивање листе 

учесника 
манифестације 

   Утврђена листа 
учесника 
манифестације 

  

 

 Обавештење 
основним 
школама о 
распореду 
такмичења 

   Послато 
обавештење 
школама о 
распореду 
такмичења 

  

 

 
Медијска 
промоција 
манифестације 

   Манифестација је 
изузетно медијски 
пропраћена и 
промовисана 

  

 

 Реализација 
манифестације 
Читалачка значка 

   Манифестација 
Читалачка значка 
значка успешно је 
реализована 

  

 

 Надзор  
реализације 
пројекта  

   Обављен је надзор 
над реализацијом 
пројекта 
Читалачка значка 

  

Корективне управљачке акције 

Ред. 
бр. 

 
Уочена одступања у 
процесу реализације 

пројекта 

Образложење 
одступања 

Корективне мере које 
треба предузети 

Предузете корективне 
мере 

1 Активност 
 

    

1.1 
Дефинисање програма и  
трајања манифестације 

    

1.2 
Слање позива школама са  
литературом од I до VII 
разреда  

    

1.3 Припрема програма такмичења     

1.4 
Утврђена листа учесника 
манифестације 

    

1.5 
Обавештење основним школама 
о распореду такмичења 

    

1.6 
Медијска промоција 
манифестације 

    

1.7 
Реализација 
манифестације 
Читалачка значка 

    

1.8 
Надзор  реализације 
пројекта 

    

2 Индикатор 
 

    

2.1 
Програм манифестације је 
дефинисан, с обзиром да 

    



је реч петом по реду 
тамичењу Читалачка 
значка. Трајање: од  10. 
октобра 2013. до прве 
половине јуна 2013/2014. 
школске године, тачније 
13. јуна када је одржана 
завршна свечаност. 

2.2 

У консултацији и договору 
са запосленима на дечјем 
одељењу, писани позиви 
упућени школама до 10. 
октобра 2013/2014. 
школске године 

    

2.3 

Текст програма 
такмичења урађен до 30. 
априла  2013/2014. 
школске године 
 

    

2.4 

Запослени на дечијем 
одељењу у сарадњи са 
директором одређују 
гостујућег дечијег аутора 
до 30. априла  актуелне 
школске године  
Утврђена листа учесника 
до 1. маја текуће школске 
године 
Формирање жирија до 1. 
маја 2013/2014. школске 
године 

    

2.5 

Писана обавештања 
упућена школама до 10. 
маја текуће школске 
године 

    

2.6 

Обавештавање медија о 
манифестацији урађено 
најкасније пет дана пре 
почетка ЧЗ, гостовање 
представника Библиотеке 
на локалној ТВ и радију у 
периоду одржавања 
манифестације 

    

2.7 

Одржавање такмичења 
ученика са утврђивањем 
листе деце која су се 
посебно истакла у 
периоду од 20. маја до 10. 
јуна и додела награда 
најуспешнијима, уз 
учешће гостујућег дечјег 
аутора, последње недеље 
школске године, 13. јуна. 

    

2.8 

Написан завршни 
извештај о реализацији 
пројекта до краја јуна 
актуелне школске године 

    

3 Жељени резултат     

3.1 
Дефинисан програм 
манифестације 

    

3.2 
Стварање услова за 
реализацију 
манифестације 

    



3.3 

Реализација 
манифестације у којој 
учествује приближно 500 
ученика 

    

3.4 
Руководство општине 
извештено о реализацији 
пројекта 

    

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: Читалачка значка је најважнија активност Библиотеке која се практично 
реализује током целе године икоја окупља велики број ученика пиротских основних школа. На овогодишњној 
манифестацији учешће је узело 537 пиротских основаца. Успех Библиотеке је да пројекат Читалачка значка траје већ пет 
година и да и даље изазива велико интересовање деце, што не би било могуће без спремности библиотекара да сваке 
године уносе измене и иновације у само такмичење. Читалачка значка начин је да код деце развијемо љубав према 
књизи и утичемо на формирање читалачких навика, да књигу и библиотеку приближимо деци и младима. Свечано 
уручивање награда најуспешнијим такмичарима, уз учешће познатих писаца за децу, представља круну вишемесечног 
залагања библиотекара и деце, којима је, извесно је, највећа награда није само сусрет с писцем, ни плакета, књига или 
мајица, већ сам улазак у чудесни свет књига.  
Кључна запажања о реализацији пројекта: 
Пројекат Читалачка значка доприноси бољем 
позиционирању Библиотеке у локалној заједници, њеној 
афирмацији као средишта културних дешавања, 
организатора књижевних промоција, сусрета са познатим 
дечјим ауторима.  
Пројекат Читалачка значка утиче и на формирањ 
читалачких навика код деце, на подизање свести деце и 
младих о значају читања и образовања.  
Прогресиван раст учесника такмичења Читалачка значка, 
из године у годину, прати и пораст чланова одељења за 
децу и младе. Године 2009. број чланова на дечјем 
одељењу Библиотеке био је 770, 2013. године дечје 
одељење имало је 1216 чланова. 
 

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у 
наредном периоду: 
Услуге и културни програми намењени деци и младима – 
најосетљивијој и најзахтевнијој популацији корисника, 
захтевају нарочиту пажњу и посвећеност библиотекара и 
спадају у најделикатније задатке јавних библиотека 
савременог доба.  
Са спремношћу библиотекара да својом иновативношћу од 
библиотеке створе институцију способну да задовољи 
специфична интересовања и сазнајне потребе деце и 
младих тинејџерског узраста (сматрамо да Читалачка 
значка доприноси осећају да неко препознаје њихов труд и 
залагање) -повећава се вероватноћа да ће је они заувек 
сматрати важним делом свог културног живота. 

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: 
Деца која учествују у програму Читалачка значка редовни 
су посетиоци библиотеке током целе године. Она на 
квалитетнији начин почињу да користе библиотеку 
препознајући је као поуздани извор њима потребних знања 
и информација.  
Акција Читалачка значка такође је подстакла и иницирала 
нове библиотечке пројекте, програме и услуге. Народна 
библиотека Пирот је тако, захваљујући пројектној 
активности, у потпуности преуредила простор дечјег 
одељења које је опремљено новим полицама, 
најсавременијом опремом у оквиру интернет читаонице, а 
формиран је и визуелно одвојен простор намењен 
адолесцентима, тзв. тинејџерски кутак или библиотека за 
младе – у складу са новоустановљеним стандардима за 
јавне библиотеке који предвиђају уз дечје и одељење за 
младе. 
 

Остали коментари и запажања: 
Читалачка значка, такмичење које Библиотека поново 
организује после дводеценијске паузе, представља добар 
пример како на несвакидашњи начин деци и младима 
приближити књигу и читање, а од библиотеке створити 
примамљиво место.  
Пиротска Библиотека је, између осталог захваљујући и 
манифестацији Читалачка значка, постала препознатљива 
не само у својој средини, већ и шире, а Пирот је, с правом, 
понео епитет читалачког града.    

 
 

НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: Савремена српска књижевност 2014 (шифра: СЛЕР 4.6.1.26) 
 
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: Народна библиотека Пирот 
 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Надица Костић, директор 
 
ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: лето 2014. (јул – септембар) 

 
ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део програма 
Креирање програмских садржаја у области културе (шифра: СЛЕР 4.6.1._). Пројекат доприноси популарисању књиге и 



читања, стицању и развијању читалачких навика и унапређењу културних садржаја општине. 

РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА: 
Предвиђени: 

4. Спреченост аутора 
5. Лош одзив посетилаца 
6. Лоши временски услови 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
23. Нису се појавили предвиђени ризици 

 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
7. Позив за учешће аутору (и критичару) 
8. Програм књижевне вечери 
9. Промотивни материјали 
10. Рачуни 
11. Извештај о реализацији пројекта 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 
Приходи и примања пројекта 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2014. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01 Средства из буџета Б: 52.000,00 Б: 51.699,00    
04 Сопствени приходи О:  5.000,00 О:  5.000,00    

       
 Укупно: Б: 57.000,00 О: 56.699,00    

 
                                                                                           Расходи и издавања пројекта 
Функционална класификација расхода: 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

423 Услуге по уговору 
  Б: 52.000,00 

О:  5.000,00 
Б: 51.699,00 
О:   5.000,00 

  

        
        
        

 
Укупан буџет 
пројекта: 

57.000,00 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 
Основни показатељи реализације пројекта 

Планирано Реализовано Активност 
 I – III IV – VI VII - IX X - XII I - III IV - VI VII - IX X – XII 

 
  Дефинисање 

програма  
   Дефинисан 

програм 
 

 

  Слање позива 
аутору и 
критичару 

   Успостављ
ен контакт 
са аутором 
Мирјаном 
Бобић 
Мојсилови
ћ 

 

 
  Уговарање 

гостовања 
   Уговорено 

гостовање 
 

 

  Припрема и 
објављивање 
програма 
књижевне 
вечери  

   Припремљ
ен и 
објављен 
програм 
„Вече са 
Мирјаном 
Бобић 
Мојсилови

 



ћ“ 

 

  Медијска 
промоција 
програма 

   Медијски 
је 
испромов
исан 
програм 

 

 

  Реализација 
програма 
„Савремена 
српска 
књижевност“ 

   Програм 
„Вече са 
Мирјаном 
Бобић 
Мојсилови
ћ“ је 
реализова
но 

 

 

  Надзор  
реализације 
пројекта  

   Обављен 
надзор  
реализаци
је пројекта 
 

 

Корективне управљачке акције 

Ред. 
бр. 

 
Уочена одступања у 
процесу реализације 

пројекта 

Образложење 
одступања 

Корективне мере које 
треба предузети 

Предузете корективне 
мере 

1 Активност 
 

    

1.1 Дефинисање програма      
1.2 Слање позива аутору      
1.3 Уговарање гостовања     

1.4 
Припрема и објављивање 
програма књижевне 
вечери  

    

1.5 
Медијска промоција 
програма 

    

1.6 
Реализација програма 
„Савремена српска 
књижевност“ 

    

1.7 
Надзор  реализације 
пројекта  

    

2 Индикатор 
 

    

2.1 
Програм се дефинише у 
периоду до средине јула 
2014. године 

    

2.2 

Писани и телефонски 
позиви упућени 
учесницима у том 
периоду (средина јула 
2014.) 

    

2.3 

Утврђен термин 
одржавања књижевне 
вечери са представником 
савремене српске 
књижевности 

    

2.4 

Програм књижевне 
вечери припремљен до 
10 дана пре одржавање и 
одштампано 50 
позивница недељу дана 
пре промоције 

    

2.5 
Обавештавање медија  
најкасније пет дана пре 
одржавања промоције, 

    



гостовање на локалној ТВ 
и радио станици 

2.6 

Обезбеђивање превоза 
учесницима програма и 
ентуално ангажовање 
водитеља/модератора 
програма 

    

2.7 Одржавање програма     

2.8 

Написан завршни 
извештај о реализацији 
пројекта и достављен 
оснивачу 

    

3 Жељени резултат     

3.1 
Дефинисан програм 
књижевне вечери 

    

3.2 
Стварање услова за 
реализацију програма 

    

3.3 Реализација програма     

3.4 
Руководство општине 
извештено о реализацији 
пројекта 

    

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: 
Мирјана Бобић Мојсиловић припада најистакнутијим домаћим писцима, чије су књиге редовно заступљене на листи 
најчитанијих у јавним библиотекама у Србији, што је случај и са пиротском библиотеком, а досад није гостовала у Пироту у 
својству писца. Осим својим књигама, она је медијски интересантна и као тв аутор, сликар, колумниста у многим 
листовима, тако да одабир да она буде гост Народне библиотеке Пирот у склопу програма посвећеног савремној српској 
књижевности није случајан. Очекивања да ће промоција бити несвакидашња и изузетно посећена у потпуности су се 
показала као тачна. Програм „Вече са Мирјаном Бобић Мојсиловић“ забележио је рекордну посећеност, близу 100 људи 
присуствовало је промоцији а дружење са писцем у холу Дома Војске (простору који се показао као одличан за „летње“ 
промоције) је настављено још дуго након што је програм званично завршен.  
Кључна запажања о реализацији пројекта: 
Судећи по броју посетилаца, коментарима и питањима из 
публике, интересовању медија, Мирјана Бобић је успела да 
испровоцира пажњу присутних и да од једне књижевне 
промоције направи прворазредни медијски догађај. Без 
обзира да ли је она или не истински представник савремене 
српске књижености, њена дела (романи, драме, 
приповетке) лако проналазе пут до публике а критеријум 
читаност  - при избору гостију, није нешто о шта библиотека 
сме да се оглуши. 
 

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у 
наредном периоду: 

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: 
Програм који излази из уобичајених оквира, који доводи у 
библиотеку људе који иначе не долазе на књижевне 
вечери, библиотеку чини и местом сусретања; 
комуникација није овде само на нивоу писац – књижевно 
дело – читалац, већ обухвата много шири дијапазон 
интеракција, с  обзиром да овде није реч о класичној 
књижевној вечери. Људи имају све већу потребу за новим, 
другачијим, а на библиотеци је да испрати њихове потребе 
и сугестије.  
 

Остали коментари и запажања: 
Атрактивни гости са занимљивим књигама, али и животним 
биографијама – дефинитивно привлаче највећу пажњу и 
стога не изненађује да је „Вече са Мирјаном Бобић 
Мојсиловић“ најпосећнији овогодишњи програм у 
организацији Народне библиотеке Пирот. Повремени 
искораци у том смеру сигурно да доприносе и стварању 
нешто другачијег имиџа Библиотеке и „регрутовању“ неке 
нове публике. 

 

 

 

 

 



 

НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: Промоције књига завичајних аутора (шифра: СЛЕР 4.6.1.27) 
 

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: Народна библиотека Пирот 
 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Надица Костић, директор 

ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: јул –август 2014 
 

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део програма 
Креирање програмских садржаја у области културе (шифра: СЛЕР 4.6.1._). Пројекат доприноси 
популарисању књиге и читања, стицању и развијању читалачких навика и унапређењу културних 
садржаја општине. 
РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА: 

Предвиђени: 
7. Спреченост аутора 
8. Лош одзив посетилаца 
9. Лоши временски услови 

 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
24. Нису се појавили предвиђени ризици 
 

 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
12. Програм књижевне вечери 
13. Промотивни материјали 
14. Рачуни 
15. Извештај о реализацији пројекта 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 
Приходи и примања пројекта 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2014. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01 приходи из буџета         17.000,00          16.888,00    
04 сопствени приходи           9.000,00            9.000,00    

       
 Укупно:          26.000,00          25.888,00    

 
                                                                                           Расходи и издавања пројекта 
Функционална класификација расхода: 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

423 услуге по уговору 
  Б:   17.000,00 

О:   9.000,00 
Б: 16.888,00 
О:  9.000,00 

  

        
        

 
Укупно – по 
годинама: 

  Б: 17.000,00 
О:   9.000,00 

Б: 16.888,00 
О:  9.000,00 

  

 
Укупан буџет 
пројекта: 

26.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 
Основни показатељи реализације пројекта 

Планирано Реализовано Активност 
 I – III IV – VI VII - IX X - XII I - III IV - VI VII - IX X – XII 

 
  Дефинисање 

програма  
   Дефинисан 

програм 
 

 

  Утврђивање 
оквирног 
распореда 
промоција 
завичајних 
стваралаца 

   Утврђен 
распоред 
промоција 

 

 
  Уговарање 

књижевних 
вечери 

   Уговорене 
књижевне 
вечери 

 

 

  Припрема и 
објављивање 
програма 
књижевне 
вечери  

   Припремље
н и 
објављен 
програм 
књижевних 
вечери 

 

 
  Медијска 

промоција 
програма 

   Медијски 
испромовис
ан програм 

 

 

  Организовање 
техничких 
услова за 
одржавање 
програма 

   Обезбеђени 
и 
организован
и технички 
услови за 
одржавање 
програма 

 

 

  Реализација 
програма 
Промоције 
књига 
завичајних 
аутора 

   Програм 
Промоције 
књига 
завичајних 
аутора 
реализован 

 

 

  Надзор  
реализације 
пројекта 

   Обављен 
надзор над 
реализацијо
м пројекта 

 

Корективне управљачке акције 

Ред. 
бр. 

 
Уочена одступања у 

процесу реализације 
пројекта 

Образложење 
одступања 

Корективне мере које 
треба предузети 

Предузете корективне 
мере 

1 Активност 
 

    

1.1 Дефинисање програма      

1.2 
Утврђивање оквирног 
распореда промоција 
завичајних стваралаца 

    

1.3 
Уговарање књижевних 
вечери 

    

1.4 
Припрема и објављивање 
програма књижевне 
вечери  

    

1.5 
Медијска промоција 
програма 

    

1.6 
Организовање техничких 
услова за одржавање 
програма 

    

1.7 
Реализација програма 
Промоције књига 

    



завичајних аутора 

1.8 
Надзор  реализације 
пројекта 

    

2 Индикатор 
 

    

2.1 Дефинисан програм      

2.2 

Прави се оквир 
завичајних програма које 
ће Библиотека 
реализовати током лета 
2014. (углавном је реч о 
издањима Библиотеке) 

    

2.3 

Утврђен термин 
одржавања прве 
књижевне вечери са 
једним од завичајних 
писаца 

    

2.4 

Програм књижевне 
вечери усаглашен и 
урађен до 10 дана пре 
одржавање промоције и 
одштампано 50 
позивница недељу дана 
пре промоције 

    

2.5 

Обавештавање медија о 
манифестацији урађено 
најкасније пет дана пре 
одржавања промоције 

    

2.6 
Евентуално ангажовање 
водитеља/модератора 
програма 

    

2.7 
Одржавање програма 
 

    

2.8 

Написан завршни 
извештај о реализацији 
пројекта и достављен 
оснивачу 

    

3 Жељени резултат     

3.1 
Дефинисан програм 
књижевне вечери 

    

3.2 
Стварање услова за 
реализацију програма 

    

3.3 Реализација програма     

3.4 
Руководство општине 
извештено о реализацији 
пројекта 

    

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: 

Кључна запажања о реализацији пројекта: 
Народна библиотека Пирот се афирмише и позиционира у свом 
окружењу, у Пиротском округу, као центар културних 
дешавања, не само организовањем гостовања савремених 
српских писаца, добитника угледних књижевних признања, већ 
и промоцијом завичајног књижевног стваралаштва.  
Овим пројектом представљамо ауторе који живе и стварају у 
Пироту и непосредном окружењу, од којих многи завређују 
пажњу шире читалачке јавности. 
 

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у 
наредном периоду: 
 

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: 
Сви ови програми имају изврсну посећеност, с обзиром да је 
реч о промоцијама аутора који стварају у овој средини и према 
којима та иста средина има благонаклон однос. 

Остали коментари и запажања: 

 

 



 

НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: Издавачка делатност (шифра: СЛЕР 4.6.1.28) 
 

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: Народна библиотека Пирот 
 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Надица Костић, директор 
 

ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: друга половина 2014. 
 

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део програма 
Креирање програмских садржаја у области културе (шифра: СЛЕР 4.6.1.). Пројекат доприноси 
популарисању књиге и читања, стицању и развијању читалачких навика и унапређењу културних 
садржаја општине. 
РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА: 

Предвиђени: 
10. Недовољно квалитетних рукописа 
11. Проблеми са ликвидношћу штампарије 

 
 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
25. Нису се појавили предвиђени ризици 

 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
16. Уговори 
17. CIP  
18. Понуде штампарија 
19. Рачуни 
20. Извештај о реализацији пројекта 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 
Приходи и примања пројекта 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2014. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01 приходи из буџета        330.000,00          93.300,00    
       
       

 Укупно:        330.000,00          93.300,00    
 

                                                                                           Расходи и издавања пројекта 
Функционална класификација расхода: 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

423 услуге по уговору 
  Б: 320.000,00 

 
Б: 88.800,00 
 

  

424 
специјализоване 
услуге 

  Б:  10.000,00 
    

Б:  4.500,00   

        

 
Укупно – по 
годинама: 

  Б: 330.000,00 
    

Б:  93.300,00 
 

  

 
Укупан буџет 
пројекта: 

330.000,00 

 
 
 
 
 



РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 
Основни показатељи реализације пројекта 

Планирано Реализовано Активност 
 I – III IV – VI VII - IX X - XII I - III IV - VI VII - IX X – XII 
   Дефинисање програма     Издефинисан програм  

 
  Утврђивање оквирних 

фаза рада на књигама 
завичајних стваралаца 

   Утврђене оквирне фазе 
рада 

 

 
  Ангажовање редактора, 

лектора, преводиоца, 
ликовног уредника... 

   Ангажовани лектори, 
преводиоци, 
редактори... 

 

 
  Припрема завичајних 

публикација  
   Припремљене завичајне 

публикације 
 

 

  Обезбеђивање и других 
неопходних предуслова 
да би публикација била 
комплетна 

   Обезбеђени и други 
предуслови да би 
публикације биле 
комплетиране 

 

 
  Прикупљање понуда за 

штампање публикација 
   Прикупљене понуде за 

штампање публикација 
 

 
  Избор штампарије на 

основу најповољније 
понуде 

   Изабране штампарије 
на основу најповољније 
понуде 

 

 
  Надзор  реализације 

пројекта  
   Обављен надзор 

реализације пројекта 
 

Корективне управљачке акције 

Ред. 
бр. 

 
Уочена одступања у 
процесу реализације 

пројекта 

Образложење 
одступања 

Корективне мере 
које треба 
предузети 

Предузете корективне 
мере 

1 Активност 
 

    

1.1 Дефинисање програма      

1.2 
Утврђивање оквирних фаза 
рада на књигама завичајних 
стваралаца 

    

1.3 
Ангажовање редактора, 
лектора, преводиоца, 
ликовног уредника... 

    

1.4 
Припрема завичајних 
публикација  

    

1.5 

Обезбеђивање и других 
неопходних предуслова да 
би публикација била 
комплетна 

    

1.6 
Прикупљање понуда за 
штампање публикација 

    

1.7 
Избор штампарије на 
основу најповољније 
понуде 

    

1.8 
Надзор  реализације 
пројекта  

    

2 Индикатор 
 

    

2.1 
Програм се дефинише од 
јула до децембра  2014. 
године 

    

2.2 

Прави се план издавачке 
делатности Библиотеке за 
2014. годину: Пиротски 
зборник, завичајне 
монографије (збирке 
поезије, романи, збирке 
прича, хронике села и др.) 

    



2.3. 

Зависно од фазе 
реализације у којој се 
налази нека књига, додатно 
се ангажује потребан 
стручни кадар 

    

2.4 
Припрема публикација за 
штампу 

    

2.5 

Народна библиотека Србије 
одређује ISBN број 
монографској, односно ISSN 
број уколико је реч о 
серијској публикацији и 
израђује CIP  

    

2.6 

Позив штампаријама са 
утврђеним критеријумима 
везаним за одређену 
публикацију  

    

2.7 

Одређује се штампарија 
која ће одштампати 
публикацију и књига одлази 
у штампу 

    

2.8 

Написан завршни извештај 
о реализацији пројекта до 
краја 2014. године и 
достављен оснивачу 

    

3 Жељени резултат     

3.1 
Дефинисан план и програм 
издавачке делатности 

    

3.2 
Стварање услова за 
реализацију издавачке 
делатности 

    

3.3 
Реализација издавачке 
делатности 

    

3.4 
Руководство општине 
извештено о реализацији 
пројекта 

    

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: 

Кључна запажања о реализацији пројекта: 
Библиотека се афирмише и позиционира у свом окружењу 
као центар културних дешавања, не само организовањем 
гостовања савремених српских писаца, добитника угледних 
књижевних признања, већ и издавачком делатношћу. 
Народна библиотека Пирот се издаваштвом успешно бави 
већ преко 4 деценије, о чему сведочи и стотинак издања 
Библиотеке, међу којима најистакнутије место припада 
Пиротском зборнику. 
 

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у 
наредном периоду: 
Неопходно је формирање издавачког савета на нивоу 
општине Пирот, о чему се већ дужи период размишља, 
састављеног од компететних стручњака из различитих 
области, како би се правилно извршила селекција 
публикација које заиста заслужују да буду објављене. 

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: 
У најновије време најозбиљнији прилог очувању културне 
баштине даје Пиротски зборник, годишњак радова о 
Пироту и Пироћанцима, који излази од 1968. године. 
Редакција је успела да од 2013. године, са новим 
уредником на челу, окупи шири круг сарадника, не само 
Пироћанаца по живљењу и пореклу, него и све сараднике 
који су у стваралачком сродству са овом средином и да 
Пиротски зборник устали као годишњак. Својим 
разноликим садржајима Зборник успева да пиротску 
средину интегрише у српски духовни простор. 
 

Остали коментари и запажања: 
 

 
 



ПРОГРАМ: Програм изградње, реконструкције и одржавања локалних и 
некатегорисаних путева и мостова 

 
НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: Програм изградње, реконструкције и одржавања локалних и некатегорисаних путева и 
мостова - СЛЕР 3.1.3 
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: Дирекција за изградњу општине Пирот 
 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА:  Слободан Ранчић 
 

КЉУЧНИ ЦИЉЕВИ И КРАТАК ОПИС ПРОГРАМА: Програм је у функцији реализације циљева из кључне области Ц – РАЗВОЈ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ из Стратегије локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009-2013. године. 
Програм је у вези са стратешким циљем: 3.1 – Унапређење постојеће и изградња нове путне инфраструктуре. У 
предстојећем периоду посебан акценат је стављен на реконструкцију и изградњу мостова, јер је закључак независне 
експертизе да је носивост постојећих ограничена, као и то да потребе Слободне царинске зоне и Индустријске зоне 
условаљавајуу изградњу новог моста. Потребно је урадити и локалне и некатегорисане путеве. По подацима 
Дирекције за изградњу општине Пирот, већи део асфалта магистралних, регионалних и локланих путева је у 
задовољавајућем стању, док је ситуација лошија код некатегорисаних путева. Проблем  је и у спорој брзини кретања 
возила која износи свега 32 км/сату. Потреба општине је изградња и саобраћајница у градскон насељу Пирот. Треба 
радити на бољој повезаности пазарске и тијабарске стране града, као и на растерећењу саобраћаја у језгру града. 
 
РИЗИЦИ ОСТВАРЕЊА ПРОГРАМА: 

Предвиђени ризици: 
14. Могућност пролонгирања рокова за добијање 

грађевинске дозволе 
15. Могућност пролонгирања рокова због поништавања 

тендера 
16. Појава непредвиђених радова 
17. Могућност пролонгирања рокова због поништавања 

мале набавке 
18. Пролонгирање завршетка грађевинских радова због 

временских прилика 
 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
 

 
    1.   На основу решења  Републичке комисије за заштиту  
           права у поступцима јавних набавки након поднетог  
           захтева за заштиту права делимично је поништен  
           отворени поступак јавне набавке радова-  
 изградња моста са приступним саобраћајницама-други прстен  
око Пирота. У току је поновљена фаза стручне оцене понуда. 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
29. Омот списа пројекта: Реконструкција моста “Газела“ (шифра:  СЛЕР -3.1.3.1) 
30. Омот списа пројекта: Саобраћајница Ринг II у Пироту (шифра: СЛЕР - 3.1.3.2.) 
31. Омот списа пројекта: Изградња друмског моста на Топлодолској реци  (шифра: СЛЕР - 3.1.3.3.) 
32. Омот списа пројекта: Изградња пута од бране Завојског језера до пута за Топли до (шифра: СЛЕР - 3.1.3.4.) 

 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПРОГРАМА 

Приходи и примања програма 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2013. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01 Средства из буџета 111.766.000,00 4.013.388,06    

       
 Укупно: 111.766.000,00 4.013.388,06    
                                                                                              Расходи и издавања програма 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

423 Услуге по уговору 

  Б:           
100.000,00 
 

Б:  
37.422,00 

  



511 

Зграде и 
грађевински 
објекти 

  Б: 
111.666.000,00 
 

Б:  
3.975.966,06 

  

 
Укупно – по 
годинама: 

  Б: 
111.766.000,00 
 

Б:  
4.013.388,06 

  

 
Укупан буџет 
програма: 

 

 
ДЕТЕРМИНАНТЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 

Реализација 
програма 

Корективне управљачке акције Индикатор резултата 

 
Ред
бр. 

Начин 
остварења 
програма 

- 
Текућа 

активност/ 
Пројекат 

План. Оств. 

Уочена 
одступања у 

процесу 
реализације 

програма 

Корективне 
мере које 

треба 
предузети 

Предузет
е 

коректив
не мере 

Циљана вред. 
2014 

Оств. 
2014 

Индикатор учинка 

1 Грађење и 
реконстр. 
мостова 

       

1.1       Изграђени и 
реконстр. 
Мостови 

 
3 моста 

 

Боља повезаност 
насељених места 
у општини Пирот 
Продужетак века 
трајања мостова 

за 10 година 
Повећање брзине 

кретања 
саобраћаја са 
просечних 32 
км/сату на 60 

км/сату 



          

1.2       Обим 
урађен

их 
радова 
1.713 
м 2 

  

2 Грађење и 
реконстр. 
локалних и 
некатег. 
путева 

        

2.1       Дужин
а 

изграђ
ених и 
реконс

тр. 
путева 

  

        2.Х  

        

...          

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 
Кључна запажања о реализацији програма: 
 
 
 

Препоруке за боље планирање и реализацију програма у 
наредном периоду: 
 

Додатни ефекти (вредности) и резултати програма: 
 
 

Остали коментари и запажања: 
 

 
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКАТА КОЈИМ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ПРОГРАМ:   

Укупан износ средстава потребних за реализацију буџетског програма 
Ред. 
бр. 

Назив и шифра пројекта 
2012 2013 2014 2015 2016 

1 
Изградња моста “Газела“ 
(шифра:  СЛЕР -3.1.3.1) 

  35.000.000,00   

2 

Саобраћајница Ринг II у 
Пироту (шифра: СЛЕР 
3.1.3.2.) 

  76.766.000,00   

3 

Изградња друмског 
моста на Топлодолској 
реци  (шифра: СЛЕР - 
3.1.3.3.) 

   17.000.000,00  

4 Изградња пута од бране 
Завојског језера до пута 
за Топли до (шифра: 
СЛЕР - 3.1.3.4.) 

   46.000.000,00 46.000.000,00 

 Укупно – по годинама:   111.766.000,00 63.000.000,00 46.000.000,00 
 Укупан буџет пројеката: 220.766.000,00 

 

 

 



НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: Изградња моста “Газела“ (шифра:  СЛЕР -3.1.3.1) 
 
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: Дирекција за изградњу општине Пирот 
 
 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Слободан Ранчић 
 
ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА:  

 
ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део Програма 
изградње, реконструкције и одржавања локалних и некатегорисаних путева и мостова (шифра:  СЛЕР - 3.1.3.).  У 
предстојећем периоду посебан акценат је стављен на реконструкцију и изградњу мостова, јер је закључак независне 
експертизе да је носивост постојећих ограничена, као и то да потребе Слободне царинске зоне и Индустријске зоне 
условаљавају изградњу новог моста. 
 
РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА: 

Предвиђени: 
31. Могућност пролонгирања рокова за добијање 

грађевинске дозволе 
32. Могућност пролонгирања рокова због 

поништавања тендера 
33. Појава непредвиђених радова 
34. Квалитет изведених радова 
35. Могућност пролонгирања рокова због 

поништавања мале набавке  
36. Пролонгирање завршетка грађевинских 

радова због временских прилика 
 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
26. Нису се појавили ризици у овом периоду 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
1. Пројектна документација 
2. Закључен уговор са извођачем радова 
3. Уговор са надзорним органом 
4. Оверене привремене ситуације 
5. Извештај надзорног органа 
6. Записник о примопредаји радова 
7. Употребна дозвола 
8. Рачуни 

 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 
Приходи и примања пројекта 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2014. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01 Средства из буџета 35.000.000,00 4.013.388,06    
 Укупно: 35.000.000,00 4.013.388,06    

 
                                                                                           Расходи и издавања пројекта 
Функционална класификација расхода: 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

423 Услуге по уговору 
  Б: 50.000,00 

 
Б: 37.422,00 
 

  

511 

Зграде и 
грађевински 
објекти 

  Б: 34.950.000,00 
 

Б:  
3.975.966,06 
 

  



 
Укупно – по 
годинама: 

  Б: 35.000.000,00 
 

Б:  
4.013.388,06 

  

 
Укупан буџет 
пројекта: 

35.000.000,00 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 
Основни показатељи реализације пројекта 

Планирано Реализовано Акти
внос

т 
 

I – III IV – VI VII - IX X - XII I - III IV - VI VII - IX X – XII 

 

Добијање 
грађевинске 
дозволе  
и сагласности 

 Извођење 
грађевинск
их радова 

Технички 
преглед  и 
добијање 
употребне 
дозволе 

Добијена 
грађевинска 
дозвола  
и сагласност 

 Извођење 
грађевинс
ких 
радова у 
току 

 

 

Расписивање 
тендера за 
најповољнијег 
извођача 
 

  Примопред
аја радова 

Расписан 
тендер за 
најповољниј
ег извођача 
 

   

 

 Избор 
најповољнијег 
понуђача  
и склапање 
уговора 

 Извештавањ
е о 
реализацији 
пројекта 

 Изабран 
најповољ
нији 
понуђач  

  

 
  Пријава 

радова 
   Пријавље

ни радови 
 

 
  Увођење 

извођача  
у посао 

   Уведени 
извођачи 
у посао 

 

Корективне управљачке акције 

Ред. 
бр. 

 
Уочена одступања у 
процесу реализације 

пројекта 

Образложење 
одступања 

Корективне мере које 
треба предузети 

Предузете корективне 
мере 

1 Активност 
 

    

1.1      
1.2      
...      
2 Индикатор 

 
    

2.1      
2.2      
...      
3 Жељени 

резултат 
    

3.1      
3.2      
...      

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: 
Кључна запажања о реализацији пројекта: 
 
 
 

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у 
наредном периоду: 
 

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: 
 
 

Остали коментари и запажања: 
 

 



 
 

НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: Саобраћајница Ринг II у Пироту (шифра: СЛЕР 3.1.3.2.) 
 
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: Дирекција за изградњу општине Пирот 
 
 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Слободан Ранчић 
 
ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: 

 
ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део Програма 
изградње, реконструкције и одржавања локалних и некатегорисаних путева и мостова (шифра:  СЛЕР - 3.1.3.). 
Потреба општине је изградња и саобраћајница у градскон насељу Пирот. Треба радити на бољој повезаности 
пазарске и тијабарске стране града, као и на растерећењу саобраћаја у језгру града. 
 
РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА: 

Предвиђени: 
Могућност пролонгирања рокова за добијање 

грађевинске дозволе 
Могућност пролонгирања рокова због поништавања 

тендера 
Појава непредвиђених радова 
Квалитет изведених радова 
Могућност пролонгирања рокова због поништавања 

мале набавке  
Пролонгирање завршетка грађевинских радова због 

временских прилика 
     

 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
 
1.   На основу решења  Републичке комисије за заштиту  
права у поступцима јавних набавки након поднетог  
захтева за заштиту права делимично је поништен  
отворени поступак јавне набавке радова-  
изградња моста са приступним саобраћајницама-други прстен око 
Пирота. У току је поновљена фаза стручне оцене понуда. 
 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
1. Пројектна документација 
2. Закључен уговор са извођачем радова 
3. Уговор са надзорним органом 
4. Оверене привремене ситуације 
5. Извештај надзорног органа 
6. Записник о примопредаји радова 
7. Употребна дозвола 
8. Рачуни 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 
Приходи и примања пројекта 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2014. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01 Средства из буџета 76.766.000,00     
 Укупно: 76.766.000,00     

 
                                                                                           Расходи и издавања пројекта 
Функционална класификација расхода: 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

423 Услуге по уговору 
  Б: 50.000,00 

 
Б:  
 

  

511 

Зграде и 
грађевински 
објекти 

  Б: 
76.716.000,00 
 

Б:  
 

  



 
Укупно – по 
годинама: 

  Б: 
76.766.000,00 
 

Б:  
 

  

 
Укупан буџет 
пројекта: 

75.000.000,00 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 
Основни показатељи реализације пројекта 

Планирано Реализовано Активност 
 I – III IV – VI VII - IX X - XII I - III IV - VI VII - IX X – XII 

 

Добијање 
грађевинск
е дозволе  
и 
сагласности 

Избор 
најповољније
г понуђача  
и склапање 
уговора 

Извођењ
е 
грађевин
ских 
радова 

Технички 
преглед  и 
добијање 
употребне 
дозволе 

    

 

Расписивањ
е тендера 
за 
најповољни
јег извођача 
 

Пријава 
радова 

 Примопре
даја 
радова 

    

 
 Увођење 

извођача  
у посао 

      

Корективне управљачке акције 

Ред. 
бр. 

 
Уочена одступања у процесу 

реализације пројекта 
Образложење 

одступања 
Корективне мере које 

треба предузети 
Предузете корективне 

мере 

1 Активност 
 

    

1.1      
1.2      
...      
2 Индикатор 

 
    

2.1      
2.2      
...      
3 Жељени 

резултат 
    

3.1      
3.2      
...      

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: 
Кључна запажања о реализацији пројекта: 
 
 
 

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у 
наредном периоду: 
 

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: 
 
 

Остали коментари и запажања: 
 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМ: Промоција туристичких вредности Пирота 
 
НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: Промоција туристичких вредности Пирота - СЛЕР 2.4.2. 
 
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: Јавна установа Туристичка организација Пирот 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА:  Братислав Златков 

КЉУЧНИ ЦИЉЕВИ И КРАТАК ОПИС ПРОГРАМА: Програм је у директној је вези са циљем: 2.4 Пирот и Стара планина – 
Туристичка дестинација, што је у функцији остварења приоритета број 2: Привредни развој ( МСП, пољопривреда и 
туризам) из Стратегије локалног економског развоја општине Пирот за период 2009-2013. Промовисање 
туристичких вредности кроз организацију туристичких манифестација и учешћа на Међународним Сајмовима 
туризма у земљи и иностранству, представља начин и могућност презентације и промоције природних и 
културних вредности Пирота и околине широј јавности, као и начин очувања традиције, културе и обичаја 
пиротског краја. Програм је у функцији очувања и унапређења туристичких вредности Пирота, као важног центра 
културе и туризма југоисточне Србије са дефинисаним туристичким производом и као будућег туристичког 
центра. 
РИЗИЦИ ОСТВАРЕЊА ПРОГРАМА: 

Предвиђени ризици: 
 

19. Недостатак координације између различитих субјеката 
који учествују у реализацији програма 

20. Лоша организација Сајма од стране организатора 
21. Отказивање учешћа учесника  програма 
22. Слаб одзив посетилаца 
23. Проглашење дана жалости 
24. Неповољне временске прилике 
25. Проблеми ликвидности буџета 

 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
14. Нису се догодили ризици у овом извештајном периоду 
 
 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 

33. Учешћа на сајмовима туризма у 2014. години (шифра: СЛЕР 2.4.2.1.). 
34. Сајам пиротске пеглане кобасице (шифра: СЛЕР 2.4.2.2.). 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПРОГРАМА 

Приходи и примања програма 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2014. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01 Средства из буџета 650.000,00 559.707,00    
04 Сопствена средства 286.500,00 203.540,00    

 Укупно: 936.500,00 763.247,00    
                                                                                              Расходи и издавања програма 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

421 
Стални трошкови   Б:  235.000,00 

С    20.000,00 
Б: 199.320,00 
С:20.000,00 

265.000,00 280.000,00 

422 Трошкови дневница 
  

С   203.500,00 
Б:  
С:143.540,00 

205.000,00 
210.000,00 

423 
Услуге по уговору        Б    273.000,00 

С     30.000,00 
Б: 230.243,00 
С: 20.000,00 315.000,00 330.000,00 

424 
Специјализоване 
услуге 

  
Б     123.000,00 

Б: 111.144,00 
С: 

130.000,00 140.000,00 

426 
Трошкови 
материјала 

  Б    19.000,00 
С    33.000,00 

Б: 19.000,00 
С: 20.000,00 

60.000,00 70.000,00 



 
Укупно – по 
годинама: 

  Б: 650.000,00 
С: 286.500,00 

Б: 559.707,00 
С:203.540,00 

975.000,00 1.030.000,00 

 
Укупан буџет 
програма: 

2.941.500,00 

 
ДЕТЕРМИНАНТЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 

Реализација 
програма 

Корективне управљачке акције Индикатор резултата 

 
Ред
бр. 

Начин 
остварења 
програма 

- 
Текућа 

активност/ 
Пројекат 

План. Оств. 

Уочена 
одступања у 

процесу 
реализације 

програма 

Корективне 
мере које 

треба 
предузети 

Предуз
ете 

корект
ивне 
мере 

Циљана 
вред. 
2014 

Оств. 
2014 

Индикатор 
учинка 

1 Организација 
културно 
туристичк 
маниф. 

     12.000 
посетила

ца 

12.000 
посетилац

а 

2 Учешће на 
међународни
м сајмовима 
туризма 

     130.000 
посетила

ца 

130.000 
посетилац

а 

3 Промоција 
туристичких 
вредности 
путем 
публикација 

     80.000 
Подељен

их 
публикац

ија 

80.000 
Подељен

их 
публикац

ија 
4 Промоција 

гастрономије 
и старих 
заната на 
сајмовима 

     7 
удружењ

а 
5 

преѕента
ције 

100.000 
посетила

ца 

7 
удружења 

5 
преѕентац

ије 
100.000 

посетилац
а 

Манифестац
ије је 

посетило 
12.000 људи 

 
Побољшана 

је 
разноврсност 
туристичког 

садржаја 
 

Културно 
наслеђе,прир

одни 
потенцијали, 
стари занати, 
гастрономски 
производи и 

традиција 
општине 

Пирот 
представљен

и су широј 
јавности 

          

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 
Кључна запажања о реализацији програма: 
 

Препоруке за боље планирање и реализацију програма у 
наредном периоду: 

Додатни ефекти (вредности) и резултати програма: Остали коментари и запажања: 
 

 
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКАТА КОЈИМ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ПРОГРАМ:   

Укупан износ средстава потребних за реализацију буџетског програма 
Ред. 
бр. 

Назив и шифра пројекта 
2012 2013 2014 2015 2016 

1 

Учешћа на сајмовима 
туризма у 2014. години 
(шифра: СЛЕР 2.4.2.1) 

- - 746.500,00 760.000,00 790.000,00 

2 

Сајам пиротске пеглане 
кобасице (шифра: СЛЕР 
2.4.2.2.)   

190.000,00 215.000,00 240.000,00 

 Укупно – по годинама:   936.500,00 975.000,00 1.030.000,00 
 Укупан буџет пројеката: 2.941.500,00 

 

 



НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: ПРОЈЕКАТ УЧЕШЋА НА САЈМОВИМА 2014.ГОД (шифра: СЛЕР 2.4.2.1) 
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: ЈАВНА УСТАНОВА ТУРИСТИЧКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА ПИРОТ 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:Братислав Златков, директор 

ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА:Распоређени су током целе године од фебруара до децембра месеца 

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део Промоције 
туристичких вредности Пирота (СЛЕР 2.4.2) 
РИЗИЦИПРОЈЕКТА: 

Предвиђени: 
37. Мали број посетилаца сајмовима 
38. Лоша организација сајмова 
39. --- 

 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
27. Нису се појавили предвиђени ризици 

 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
9. Пријаве за учешће на сајмовима 
10. Рачуни и уговори 
11. Промотивни материјали, слике 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 
Приходи и примањапројекта 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменскихприхода 

Извор 
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2014. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01 Средства из буџета 500.000,00 413.848,00    
04 Сопствена средства 246.500,00 163.540,00    

       
 Укупно: 746.500,00 577.388,00    

 
Расходи и издавањапројекта 
Функционална класификација расхода: 

2014 Еко. 
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

421 Стални трошкови 
   

Б:235.000,00 
 
Б:199.320,00 

  

422 Трошкови путовања 
   

С:203.500,00 
 
С:143.540,00 

  

423 Услуге по уговору 
  Б:153.000,00 

С:  10.000,00 
Б:111.539,00 
С: 

  

424 
Специјализоване 
услуге 

   
Б:103.000,00 

 
Б:93.989,00 

  

426 Материјал 
  Б: 9.000,00 

С: 33.000,00 
Б: 9.000,00 
С:20.000,00 

  

 
Укупно – по 
годинама: 

  Б: 500.000,00 
О:246.500,00 

Б: 413.848,00 
О: 

  

 
Укупанбуџетпројект
а: 

                                       746.500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 
Основнипоказатељи реализације пројекта 

Планирано Реализовано 

Активност 
 

I – III IV – 
VI 

VII - IX X - XII I - III IV - VI V
II 
- 

IX 

X 
– 
XI
I 

Место 
одржавања 
самова 

Утврђује се 
Календаром 
манифеста 
ција за  
2014.годину 

   Међународни Сајам туризма у  
Софији је био од13.02-15.02. 
2014.године,Сајам у Београду 
је трајао од27.02-02.03.2014 
Сајам туризма и активног  
одмора у Нишу најављен 
је у априлу  док су припре 
мне радње спроведе 
не у марту 

Meђуна
роднодн
и сајам 
Ту 
ризма и  
активног  
одмора 
у 
Нишу 
тра 
јао је од  
03.04-
05.04 
2014 

  

Пријаве за 
сајмове 

Попуњавање 
и слање  
пријава 

   Попуњене су и послате пријаве  
за учешће на сајмовима у 
Софији,Београду и Нишу 

   

Одређивање 
представника 
ТО Пирот на 
сајмовима и 
резервација 
хотела 

Одређивање 
представника 
ТО на сајмо 
вима и начин 
рада 

   Представници ТО су одређени 
Хотели су резервисани и плаће 
ни на време 

Предста
вни 
ци ТО 
одре 
ђени, 
хотел 
резерви
сан 
и 
плаћен 

  

Програм 
наступа на 
сајму 

Програмска  
концепција  
наступа са  
дефинисаним  
учесницима 

   Дефинисани договори саследе 
ћим учесницима: Млекарска 
школа др Обрен Пејић,  
Удружење произвођача пегла 
не кобасице, Удружење трава 
ра  

На сајму 
у 
Нишу  
ТО 
није 
имале 
друге 
уче 
снике 
сајма 

  

Медијска 
промоција 

Обавештење  
медија путем  
саопштења, гостовање 
изјаве пре и после 
сајмова, директно 
укључење са сајмова 

   Сви медији су благовремено 
Обавештени када и где се одр 
жавају сајмови као и програм 
учешћа ТО Пирот на сајмовима 
Директно укључење са штанда 
ТО на Београдском сајму. 
Гостовање директора на лока 
лним ТВ и радио станицама  
Пре и после сајмова. 

Медији 
су 
обавешт
е 
ни, 
гостова 
ње дире 
ктора на 
ло 
калним 
ТВ  
и радио  
станица
ма  

  

Припреме 
промотивног 
материјала 

Припрема материјала за 
за штампу, репринт 
постојећег материјала 

   Текстови су написани,слике су 
одабране и послате на припре 
му  за штампу нових флајера, 

Урађен 
је 
репринт  

  



штампање банера флајери су на време одштампа 
ни и сортирани.Урађен је  
репринт брошуре,,Планине,језе 
ра, клисуре и водопади,,. 
Одабране су и прослеђене фото 
графије за израду банера. 
Банери су завршени на време. 

поједин
их 
флајера 

Организовање 
кетеринга 

Обезбеђен  
кетеринг 
са домаћим 
специјалите 
тима 

   Справљање, паковање, сервира 
ње и аранжирање традициона 
лних јела поверено је Удружењу 
жена са села,,Темштанка,, а по 
служени су специјалитети из  
нашег краја:домаће пите, проје 
сармице од липовог и виновог  
листа,пуњена паприка, млечни 
производи, колачи... 

На 
штанду 
је 
организ 
овано  
по 
служењ
е  
у виду 
пи 
ћа и 
гриц 
калица 

  

Наступ на сајму 

Дељење промотивног 
Материјала, разговор 
са посетиоцима и пру 
жање информација, 
унапређивање сарадње 
и разговор са пословним 
посетиоцима и другим 
туристичким субјектима 

   Интересовање посетилаца за  
наш крај је био на високом  
нивоу.Остварен је контакт са  
бројним појединцима као и са 
великим бројем удружења о 
групним посетама које ће се  
реализовати у току летњних 
месеци.Размена искустава са 
колегама  

Остваре
н 
је конта 
кт са 
посе 
тиоцима
, 
дељени 
су 
проспе 
кти и ко 
рисне 
инф 
ормациј
е 

  

         
Корективне управљачке акције 

Ред. 
бр. 

 
Уочена одступања у 
процесу реализације 

пројекта 

Образложење 
одступања 

Корективне мере које 
треба предузети 

Предузете корективне 
мере 

1 Активност 
 

    

1.1 
Време трајања 
сајмова 

    

1.2 
Место 
одржавања 
сајмова 

    

1.3 
Пријаве на 
сајмове 

    

1.4 Одређивање 
представника 
ТО на сајмовима 
и резервација 
хотела 

    

1.5 Програм 
насртупа на 
сајму 

    

1.6 Медијска 
промоција 
наступа 

    

1.7 Припрема 
промотивног 

    



материјала 
1.8 Организован 

кетеринг за 
наступ на 
сајмовима 

    

1.9 Наступ на сајму     
1.10 Надзор 

реализације 
пројекта 

    

2 Индикатор 
 

    

2.1 

Утврђује се 
календаром 
манифестација 
за 2014. 

    

2.2 

Учешће на 
домаћим 
сајмовима у 
Београду, нишу, 
Крагујевцу.. 

    

2.3 
Попуњавање и 
слање пријава 
за сајмове 

    

2.4 

Програмска 
концепција 
наступа са 
дефинисаним 
учесницима 

    

2.5 
Обавештавање 
локалних 
медија 

    

2.6 

Припрема 
материјала за 
штампу, штампа 
банера 

    

2.7 

Обезбеђен 
кетеринг са 
домаћим 
специјалитетим
а 

    

2.8 
Релизација 
наступа на сајму 

    

2.9 

Написан 
завршни 
извештај о 
релизацији 
пројекта 

    

3 Жељенирезулта
т 

    

3.1 
Дефинисано 
учешће 

    

3.2 
Дефинисан 
изглед штанда 

    

3.3 
Организација 
рада ТО 

    

3.4 

Дефинисани 
договори са 
удружењима и 
другим 
субјектима око 
концепта 
наступа 

    



3.5 

Обавештавање 
јавности и 
промоција 
туризма 

    

3.+6 

Привлачење 
великог броја 
посетилаца са 
намером 
промоције краја 
и локалних 
специјалитета 

    

3.7 
Привлачење 
домаћих и 
страних туриста 

    

3.8 

Руководство 
општине 
извештено о 
реализацији 
пројекта 

    

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: 

Кључна запажања о реализацији пројекта: Учешће на 
сајмовима доприноси унапређивању и упознавању 
сарадње са другим туристичким организацијама као и 
привлачење великог броја туриста из земље и 
иностранства. 
 
 
 

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у 
наредном периоду: 
 

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: Пројекат је 
допринео унапређењу туристичке понуде општине Пирот, 
промоцијетуристичких потенцијала. 
 
 

Остали коментари и запажања: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: Сајам пиротске пеглане кобасице (шифра СЛЕР 2.4.2.2) 
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: Јавна установа Туристичка организација 
Пирот 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Братислав Златков, директор 

ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: Сајам пиротске пеглане кобасице траје 1 дан, док читав пројекат укључујући припремне радње 
траје 2-3  месеца 
ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део програма 
Промоција туристичких вредности Пирота  
РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА: 

Предвиђени: 
40. Слаб одзив учесника и излагача 
41. --- 
42. --- 

 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
28. Нису се појавили предвиђени ризици 

 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
12. Програм манифестације и позив на учешће 
13. Листа пријављених излагача и такмичара 
14. Промотивни материјал 
15. Рачуни и уговори за обезбеђивање техничких услова и подршке манифестацији 
16. Извештај о реализацији пројекта 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 
Приходи и примања пројекта 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2014. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01 Средства из будџета 150.000,00 145.859,00    
04 Сопствена средства   40.000,00   40.000,00    

       
 Укупно: 190.000,00 185.859,00    

 
                                                                                           Расходи и издавања пројекта 
Функционална класификација расхода: 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

421 Закуп опреме 
   

С: 20.000,00 
  
С:  20.000,00 

  

423 Услуге по уговору 
  Б:120.000,00  

С:  20.000,00 
Б: 118.704,00 
С:   20.000,00 

  

424 
Специјализоване 
услуге 

   
Б: 20.000,00 

 
Б: 17.155,00 

  

426 
Трошкови 
материјала 

   
Б: 10.000,00 

 
Б: 10.000,00 

  

 
Укупно – по 
годинама: 

  Б: 150.000,00  
С:  40.000,00 

Б:145.859,00 
С:  40.000,00 

  

 
Укупан буџет 
пројекта: 

                                                       190.000,00              185.859,00 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА:  
Основни показатељи реализације пројекта 

Планирано Реализовано 
Активност 

 
I – III IV 

– 
VI 

VII - 
IX 

X - XII I - III IV - 
VI 

VII - IX X – XII 

Дефинисање 
програма и 
трајање Сајма 

Програм Сајма пиротске 
пеглане кобасице  
дефинисан до  
08.01.2014.г 

   Програм је  
дефинисан, 
Сајам је одржан  
25.01.2014.године 

   

Пријем пријава 
учесника и 
утврђивање 
коначне листе 
учесника и 
осталих 
излагача 
 

Пријаве учесника при 
мљене до 20.01.2014.г. 
Утврђена је коначна листа 
излагача и такмичара 
 

   Утвђена је листа 
структура и број  
учесника  на Сајму 
Укупан број излагача 
и учесника је 80. 
јБрој такмичара и излага 
ча пеглане кобасице је 40 
а број осталих излагача је 
40 (винари,произвођачи 
сира, травари, произвођа 
чи сувенира...) 

   

Медијска 
промоција 
Сајма 
 

Обавештавање национа 
лних и локалних медија 
путем маила, факса 
Организовање конфере 
нције  за штампу Организа 
ционог одбора и директора 
ТОП-а.Гостовање директора 
на локалној ТВ и радио ста 
ници у периоду пре и за вре 
ме Сајма.Урађен промо ма 
теријал до 20.01.2014. 
 

   Обавештени су сви  
медији.Велики број 
националних медија: :. о
РТС, Б92, ТВ Прва,Пинк је  
обавештавало о  
догађају, као и локалне 
ТВ и радио станице. 
Директор је гостовао у 
бројним емисијама наја 
вљујући манифестацију, 
а на дан одржавања и 
директно укључио на  
локалним ТВ и радио  
станицама.Урађен је  
промо материјал мани 
фестације као што су:
флајери, проспекти и 
билборди,.Штампане  
су пропуснице,постери и 
плакати чиме је заокру 
жена медијска кампања  
Сајма. 

   

Организација 
техничких усло 
ва и подршке за 
одржавање 
Сајма пеглане 
кобасице 

Обезбеђена је спортска дво 
рана Кеј и припремљена за 
Сајам.Обезбеђен је бина, 
расвета и озвучење за изво 
ђаче.Ангажовано је обезбе 
ђење, постављени штандови 
за излагаче и такмичаре,анга 
жовани водитељи програма 
обезбеђен смештај и храна  
За госте фестивала као и за  
жири и свечане госте као и  
промотере сајма.  

   Спортска дворана Кеј је  
обезбеђена.Штандови,  
бина, расвета и озвучење 
постављени 24.01.2014. 
Ангажовано је  физичко 
техничко обезбеђење на  
свим улазима и излазима 
дворане.Ангажовани су  
вотитељи програма као и 
Џез оркестар.Обезбеђен је
смештај и храна за госте 
сајма као и пригодан кет 
еринг за учеснике и посе 
тиоце.Промотер сајма за  
ову годину је глумац  
Милан- Лане Гутовић који 
Је својим присуством упо 

   



тпунио ову манифестацију.

Извођење 
програма сајма 

Реализација Сајма у периоду  
од 01.12-01.02.2014.г 

   Сама реализација Сајма је  
захтевала време од 2-3 ме 
сеца а  укључен је велики 
број реализатора који је  
поред ТО Пирота обухва 
тио бројне спортске и ку 
лтурне установе у граду. 
Сајам је посетило преко 
4000 посетилаца, од тога  
преко 2000 Бугара. 

   

Надзор реализа 
ције пројекта 

Израђен завршни извештај 
о реализацији пројекта до  
септембра 2014. г 

       

Корективне управљачке акције 

Ред. 
бр. 

 
Уочена одступања у 
процесу реализације 

пројекта 

Образложење 
одступања 

Корективне мере које 
треба предузети 

Предузете корективне 
мере 

1 Активност 
 

    

1.1 
Дефинисање 
програма и 
трајање и сајма 

    

1.2 
Пријем пријава 
учесника 

    

1.3 

Утврђивање 
коначне листе 
учесника и 
осталих 
излагача 

    

1.4 
Медијска 
промоција сајма 

    

1.5 

Организација 
техничкох 
услова и 
подршке за 
одржавање 
Сајма  

    

1.6 

Извођење 
програма сајма 
пиротске 
кобасице 

    

1.7 
Надзор 
реализације 
пројекта 

    

2 Индикатор 
 

    

 
Програм сајма 
дефинисан је до 
08.01.2014 

    

 
Пријаве 
учесника 

    

 

Коначна листа 
излагача и 
такмичара 
утврђена је до 
25.01.20114 

    

 

Обавештавање 
медија, 
гостовање 
директора на 
локалној 

    



телевизији 

2.1 

Обезбеђена 
спортска 
дворана Кеј, 
обезбеђена 
бина, расвета, 
озвучење, 
ангажовано 
физичко и 
техничко 
обезбеђење, 
постављени 
штандови 

    

2.2 

Обезбеђени 
водитељи , 
смештај и храна 
за госте 
фестивала 

    

2.3 
Реализација 
Сајма 

    

2.4 

Израђен 
завршни 
извештај о 
реализацији 
пројекта 

    

3 Жељени 
резултат 

    

3.1 
Дефинисан 
програм 

    

3.2 
Утврђена листа 
и број излагача 

    

3.3 
Промоција 
сајма у 
медијима 

    

3.4 
Организован 
Сајам 

    

3.5 
Одржан Сајам 
пеглане 
кобасице 

    

3.6 

Руководство 
Општине Пирот 
извештено о 
реализацији 
пројекта 

    

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: 

Кључна запажања о реализацији пројекта: 
 
 
 

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у 
наредном периоду: 
Због великог интересовања како излагача и учесника тако и 
посетилаца сајма, због велике гужве на дан одржавања 
сајма,мишљења смо да  време трајања сајма треба 
продужити на  2 дана. 

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: 
 
 

Остали коментари и запажања: 
 

 
 

 

 



ПРОГРАМ: Реализација пројеката уређење излетишта у околини Пирота  
НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: Реализација пројеката уређење излетишта у околини Пирота - СЛЕР 2.4.8. 

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: Јавна установа Туристичка организација Пирот 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА:  Братислав Златков 

КЉУЧНИ ЦИЉЕВИ И КРАТАК ОПИС ПРОГРАМА Програм је у директној је вези са циљем: 2.4 Пирот и Стара планина – 
Туристичка дестинација, што је у функцији остварења приоритета број 2: Привредни развој ( МСП, пољопривреда 
и туризам) из Стратегије локалног економског развоја општине Пирот за период 2009-2013. Уређење излетишта 
у околини Пирота и на простору Парка природе Стара планина представља један од начина одрживог развоја 
природних и културних потенцијала општине, као и укупног одрживог развоја туризма. У предстојећем периоду 
посебан акценат је стављен на изградњу туристичких излетишта на отвореном како би се унапредили услови и 
садржај боравка потенцијалних туриста и јачање туристичке понуде. Изградњом излетишта  стварају се нови  
услови за квалитетнијим боравком туриста и путника намерника као и локалног становништва у циљу јачања 
излетничког туризма. 
 
РИЗИЦИ ОСТВАРЕЊА ПРОГРАМА: 

Предвиђени ризици: 

26. Недостатак координације између различитих 
субјеката који учествују у реализацији програма 

27. Неусаглашеност са стараоцем Парка природе – ЈП 
Србијашуме 

28. Проблеми ликвидности буџета 
29. Недостатак сопствених средстава за реализацију 

активности 
 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
15. Нису се појавили ризици у овом извештајном периоду 
 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 

35. Уређење туристичких излетишта на територији општине Пирот - Врело (шифра: СЛЕР 2.4.8.1.). 
36. Уређење туристичких излетишта на територији општине Пирот –Темска (шифра: СЛЕР 2.4.8.2). 
37. Уређење туристичких излетишта на територији општине Пирот – Паклештица (шифра: СЛЕР 2.4.8.3). 
38. Уређење туристичких излетишта на територији општине Пирот – Височка ржана (шифра: СЛЕР 2.4.8.4). 
 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПРОГРАМА 

Приходи и примања програма 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2014. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01 Средства из буџета 75.000,00 75.000,00    
04 сопствена средства 37.500,00 37.500,00    

 Укупно: 112.500,00 112.500,00    
                                                                                              Расходи и издавања програма 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

423 
Услуге по уговору   

С   25.000,00 
С   25.000,00 

60.000,00 30.000,00 

426 
Трошкови 
материјала 

  Б  75.000,00 
С 12.500,00 

Б  75.000,00 
С 12.500,00 

200.000,00 
 

100.000,00 
 

 
Укупно – по 
годинама: 

  Б: 75.000,00 
С: 37.500,00 

Б: 75.000,00 
С: 37.500,00 

260.000,00 130.000,00 

 
Укупан буџет 
програма: 

502.500,00 

ДЕТЕРМИНАНТЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 
 

Ред
Начин 

остварења 
Реализација 

програма 
Корективне управљачке акције Индикатор резултата 

Индикатор 
учинка 



бр. програма 
- 

Текућа 
активност/ 
Пројекат 

План. Оств. 

Уочена 
одступања у 

процесу 
реализације 

програма 

Коректи
вне 

мере 
које 

треба 
предузе

ти 

Предуз
ете 

коректи
вне 

мере 

Циљана 
вред. 
2014 

Оств. 
2014 

1 Уређење 
излетишта 

     3.000 
посетилаца у 
току сезоне 

 

2 Презентација 
природних 
потенцијала 
и 
уређ.излетиш
та на 
међународни
м сајмовима 
туризма 

     100.000 
посетилаца 

на сајмовима 

100.000 
посетилаца 

на сајмовима 

3 Промоција 
туристичких 
вредности, 
излетишта и 
одмаралишта 
путем 
публикација 

     4.000 
подељеног 

пропагандног 
материјала 

4.000 
подељеног 

пропагандно
г материјала 

Излетишта  је 
посетило 

3.000 људи 
 

Побољшана 
је 

разноврсност 
туристичког 

садржаја 
 

Природни 
потенцијали,  

општине 
Пирот 

представљен
и су широј 
јавности 

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 
Кључна запажања о реализацији програма: 
 

Препоруке за боље планирање и реализацију програма у 
наредном периоду: 

Додатни ефекти (вредности) и резултати програма: 
 

Остали коментари и запажања: 

 
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКАТА КОЈИМ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ПРОГРАМ:   

Укупан износ средстава потребних за реализацију буџетског програма 
Ред. 
бр. 

Назив и шифра пројекта 
2012 2013 2014 2015 2016 

1 

Уређење туристичких 
излетишта на територији 
општине Пирот - Врело (шифра: 
СЛЕР 2.4.8.1.) 

  

112.500,00   

2 

Уређење туристичких 
излетишта на територији 
општине Пирот –Темска  
(шифра: СЛЕР 2.4.8.2.) 

  

 130.000,00  

3 

Уређење туристичких 
излетишта на територији 
општине Пирот - Паклештица 
(шифра: СЛЕР 2.4.8.3.) 

  

 130.000,00  

4 

Уређење туристичких 
излетишта на територији 
општине Пирот – Височка 
ржана (шифра: СЛЕР 2.4.8.4.) 

  

  130.000,00 

 Укупно – по годинама:   112.500,00 260.000,00 130.000,00 
 Укупан буџет пројеката: 502.500,00 

 

 

 



НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: Програм уређења излетишта Врело на територији општине Пирот (шифра СЛЕР 2.4.8.1) 
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: Јавна установа Туристичка организација 
Пирот 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Братислав Златков, директор 

ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: Пројекат траје 3 месеца, од 15.03-15.06.2014 

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Програм је у функцији 
реализације стратешког циља Уређење излетишта и обогаћивање садржаја боравка туриста на Старој планини (СЛЕР 2.4.8) 
РИЗИЦИПРОЈЕКТА: 

Предвиђени: 
43. Квалитет изведених радова 
44. Недостатак сопствених средстава за реализацију  
                  активности 
45. Пролонгирање завршетка радова због временских 
                  прилика                 
46. Друге непредвиђене ситуације из домена више силе 

 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
29. Нису се појавили предвиђени ризици 

 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
17. Уговори о извршеним услугама 
18. Рачуни за грађевински материјал 
19. Рачуни за гориво 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 
Приходи и примањапројекта 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменскихприхода 

Извор 
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2014. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01 Средства из буџета 75.000,00 75.000,00    
04 Сопствена средства 37.500,00 37.500,00    

       
 Укупно: 112.500,00 112.500,00    

 
Расходи и издавањапројекта 
Функционална класификација расхода: 

2014 Еко. 
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

423 Услуге по уговору 
   

С: 25.000 
 
С:25.000 

  

426 Материјал 
  Б: 75.000 

С: 12.500 
Б: 75.000 
С: 12.500 

  

 
Укупно – по 
годинама: 

  Б: 75.000 
С: 37.500 

Б: 75.000 
С: 37.500 

  

 
Укупанбуџетпројект
а: 

                                                   

 
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 
Основнипоказатељи реализације пројекта 

Планирано Реализовано 
Активност 

 I – III IV – 
VI 

VII - IX X - XII I - III IV - VI VII - IX X – XII 

Припрема 
документације 
за уређење 
излетишта 

Документација 
са предрачунима 
урађена до  
15.03.2014 

   Прикупљена 
документација,  
Одређен добављач 
и достављени 
предрачуни за  
израду сеника на 
Врелу и водопаду 
Тупавица, клупа 

   



столова, корпи и 
инфо паноа 

Извођење 
радова 
на утврђеним 
локацијама 

Стварање услова 
за уређење 
излетишта  

    Расчишће 
ни су 
тере 
ни и 
створе 
ни услови 
за постав 
љање 
сени 
ка, 
клупица 
 столова 
и 
др. 
Изврше 
н је 
транспо 
рт и 
монта 
жа 
елемена 
та. 

  

Технички пре 
глед уређених 
излетишта 

Утврђен преглед 
да је у складу са 
предложеним  
могућностима 

    Извршен
о 
поставља 
ње 
сеника  
и др. на 
пр 
едвиђени
м 
локација
ма 

  

Надзор над  
реализацијом 
пројекта 

Надзор ће  
извршити  
Србија шуме 

    Надзор је 
Извршил
а 
служба 
Србија шу 
ма који су 
сво 
време 
боравили  
на терену 
и с 
са 
представ
н 
ницима 
ТО 
вршили 
ко 
нтролу. 
 
 

  

         
Корективне управљачке акције 

Ред. 
бр. 

 
Уочена одступања у 
процесу реализације 

пројекта 

Образложење 
одступања 

Корективне мере које 
треба предузети 

Предузете корективне 
мере 

1 Активност 
 

    



1.1 
Утврђивање 
локација на 
уређењу Врела 

    

1.2 

Добијање 
сагласности од 
Општине Пирот 
за тражене 
локације 

    

1.3 
Припрема 
документације 

    

1.4 

Обезбеђивање 
заштитне 
опреме за рад 
на терену 

    

1.5 
Извођење 
радова 

    

1.6 

Технички 
преглед 
уређених 
излетишта 

    

1.7 
Надзор над 
реализацијом 
пројекта 

    

2 Индикатор 
 

    

2.1 
Локација 
утврђена до 
01.03.2014 

    

2.2 
Обезбеђена 
сагласност за 
локације 

    

2.3 

Документација 
са предмерима 
и предрачунима 
урађена до 
30.03.2014 

    

2.4 
Обезбеђена 
заштитна 
опрема 

    

2.5 

Завршено 
уређење 
излетишта до 
30.08.2014. 

    

2.6 

Утврђен 
преглед да је у 
складу са 
предложеним 
могућностима 

    

2.7 

Написан 
извештај о 
реализацији 
пројекта до 
01.09.2014. 

    

3 Жељенирезулта
т 

    

3.1 
Утврђена 
локација 

    

3.2 
Добијена 
сагласност 

    

3.3 
Урађена 
документација 

    

3.4 Обезбеђена     



заштитна 
опрема 

3.5 
Уређено 
излетиште 

    

3.6 
Извршено 
уређење 
излетишта 

    

3.7 
Написан 
извештај 

    

3.8 

Руководство 
општине 
извештено о 
реализацији 
пројекта 

    

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: 

Кључна запажања о реализацији пројекта: Пројекат је веома 
важан због унапређења услова за прихват и боравак туриста 
и путника као и побољшање услова садржаја боравка у 
руралној средини стара планина.  
 
 
 

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у 
наредном периоду: 
 

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: 
Реализацијом овог пројекта дошло би до повећања броја 
ноћења у руралним подручјима 
 
 

Остали коментари и запажања: 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАМ: Програм изградње спортско-рекреативних терена на отвореном  
 

 

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: Програм изградње спортско-рекреативних терена на отвореном- СЛЕР 4.3.3 
 
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: Председник и општинско веће 
 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА:  Бранислав Костић 

КЉУЧНИ ЦИЉЕВИ И КРАТАК ОПИС ПРОГРАМА Програм је у функцији реализације циљева из кључне области Д – РАЗВОЈ 
ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ. У предстојећем периоду посебан акценат је стављен на изградњу спортских терена на 
отвореном како би се унапредили услови за бављење спортом  у Општини како предшколске и школске деце и 
омладине тако и спортских клубова који активно функционишу на територији Општине. Изградњом спортских 
терена стварају се нови спортски и социо-друштвени садржаји за локалну заједницу. 
Програм је у вези са Стратегијом локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009-2013.године 
 
РИЗИЦИ ОСТВАРЕЊА ПРОГРАМА: 

Предвиђени ризици: 
30. Могућност пролонгирања рокова због 
поништавања тендера 

31. Квалитет изведених радова 

32. Могућност пролонгирања рокова због 
поништавања мале набавке 

33. Пролонгирање завршетка грађевинских радова 
због временских прилика 

 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
16. Нису се појавили ризици у овом извештајном периоду 

 
 

 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
39. Уговор са партнером на прекограничној сарадњи 

40. Уговор са Делегацијом Европске комисије 

41. Уговор са извођачем радова 

42. Уговор са надзорним органом 

43. Оверене привремене ситуације 

44. Употребна дозвола 

45. Рачуни 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПРОГРАМА 

Приходи и примања програма 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2014. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01 Средства из буџета 19.735.500,00 11.908.568,00    

06 

Донације од 
међународних 
организација 

4.358.000,00 
    

 Укупно: 24.093.500,00 11.908.568,00    
                                                                                              Расходи и издавања програма 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

421 
Стални трошкови  Б: 30.966,00 

 
Б: 170.000,00 
 

Б: 27.869,00 
О: 

  

422 Трошкови путовања 
 Б: 66.000,00 

 
Б: 108.000,00 
 

Б:  
О: 

  



423 
Услуге по уговору  

 
Б: 812.000,00 
 

Б: 128.000,00 
О: 

  

426 
Материјал  Б: 40.000,00 

 
Б:  37.500,00 
 

Б: 7.501,00   

511 
Зграде и 
грађевински објекти 

 
 

Б: 13.179.000,00 
 

Б: 11.745.198,00   

512 Машине и опрема 
 

О:4.358.000,00 
Б:5.429.000,00 
О:4.358.000,00 

   

 
Укупно – по 
годинама: 

 Б:136.966,00 
О:4.358.000,00 

Б: 19.735.500,00 
О: 4.358.000,00 

Б: 11.908.568,00 
О: 

  

 
Укупан буџет 
програма: 

28.588.466,00 

 
СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 
Кључна запажања о реализацији програма: 
 
 
 

Препоруке за боље планирање и реализацију програма у 
наредном периоду: 
 

Додатни ефекти (вредности) и резултати програма: 
 
 

Остали коментари и запажања: 
 

 
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКАТА КОЈИМ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ПРОГРАМ:   

Укупан износ средстава потребних за реализацију буџетског програма 
Ред. 
бр. 

Назив и шифра пројекта 
2012 2013 2014 2015 2016 

1 

Модернизација и обнова 
спортске инфраструктуре 
у прекоиграничном  
региону Монтана-Пирот 
(шифра: СЛЕР 4.3.3.1.) 

 

4.494.966,00 24.093.500,00 

  

 Укупно – по годинама:  4.494.966,00 24.093.500,00   
 Укупан буџет пројеката: 28.588.466,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: Монтана – Пирот  СЛЕР 4.3.3.1 
 
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: Спортски центар Пирот 
 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Ненад Ђорђевић 
 
ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА:  

 
ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројектима прекограничне 
сарадње врши се изградња спортских објеката у конкретном случају Мини пич терен у насељу Прчевац и клизалиште. 
 
РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА: 

Предвиђени: 
47. Неуспели тендери 
48. Строге процедуре у погледу реализације пројекта 
49. --- 

 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
30. Није било ризика у овом периоду 

 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
20. --- 
21. --- 
22. --- 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 
Приходи и примања пројекта 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2014. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

06 

Донације од 
међународних 
организација 

24.093.500 11.921.098    

       
       

 Укупно: 24.093.500 11.921.098    
 

                                                                                           Расходи и издавања пројекта 
Функционална класификација расхода: 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

421 Стални трошкови 
  Б: 170.000  

О:  
Б: 40.399 
О: 

  

422 Трошкови дневница 
  Б: 108.000 

О: 
Б: / 
О: 

  

423 Остале услуге 
  Б: 812.000 

О: 
Б: 128.000 
О: 

  

426 Материјали 
  Б: 37.500 

О: 
Б: 7.501 
О: 

  

511 
Отворени спортски 
објекти 

  Б: 13.179.000 
О: 

Б: 11.745.198  
О: 

  

512 Опрема за спорт 
  Б: 9.787.000 

О: 
Б:/ 
О: 

  

 
Укупно – по 
годинама: 

  Б: 24.093.500 
О: 

Б: 11.921.098 
О: 

  

 
Укупан буџет 
пројекта: 

24.093.500 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 
Основни показатељи реализације пројекта 



Планирано Реализовано 
Активност 

 I – 
III 

IV – VI VII - IX X - XII I - III IV - VI VII - IX X – XII 

Формирање 
пројектних 
тимова у 
Србији и 
Бугарској 

 Расписивање  
тендера 

   Расписивање 
тендера 

  

Припрема 
тендерске 
документаци
је   

  
 
 
 

   Склапање 
уговора о 
изградњи мини 
пич терена 

  

Расписивање 
тендера за  
набавку опреме и
избор извођача 
радова 
организацију 
догађаја 

  Расписивање тендера за 
набавку клизалишта

   Расписивање 
тендера за набавку 
клизалишта 

 

Избор 
најповољнијег 
понуђача и и 
надзорног органа 
и склапање 
уговора 

  Склапање уговора о 
допремању клизалишта

   Склапање уговора 
о допремању 
клизалишта 

 

Набавка спортске 
опреме 
Извођење 
грађевинских 
радова 

  Изградња мини пич 
терена у насељу 
Прчевац 

  Изградња мини 
пич терена у 
насељу Прчевац

Изградња мини 
пич терена у 
насељу Прчевац

 

Надзор над 
грађевинским 
радовима 

  Контрола над радовима 
и сарадња са свим 
службама надзора 

   Контрола над 
радовима и 
сарадња са свим 
службама надзора

 

Технички преглед  
и добијање 
употребне дозволе

        

Организовање 
састанака са 
партнерима из 
Бугарске и 
размена искустава

      Организовање 
састанака са 
партнерима из 
Бугарске и 
размена 
искустава 

 

Организовање 
завршне 
конференције 

        

Пренос 
права управљања 
Спортском центру

        

Надзор  
реализације 
пројекта  

        

 
 

 
Уочена одступања 

у процесу 
реализације 

Образложе
ње 

одступања 

Корективне мере које 
треба предузети 

Предузете корективне 
мере 



пројекта 

      

      
1.2      
...      
2 Индикатор 

 
    

2.1 
Тимови именовани до 31. 
маја 2013. године 

    

2.2 

Тендерска документација 
припремљена по  
усвојеном плану Јавних 
набавки 
 до 01.oктобра 2013. године 
за набавку клизалишта 
до  31.децембра 
2013године за остале 
тендере 
 

    

... 

Тендер за набавку опреме  
расписан до 15 октобра 
2013 године 
Тендер за избор извођача 
радова и организацију 
догађаја расписан до 31. 
марта  2014. године 

Тендер за набавку 
опреме расписан 

касније због 
чекања упутстава 

од стране 
Управљачког тела 
Тендери за радове 

и организацију 
догађаја расписани 

у другом 
тромесечју 

   

 

Уговор са најповољнијим понуђачем за 
набавку опреме склопљен до 3
новембра 20 13 године 
Уговори са изабраним извођачем радова, 
надзорним органом ,  и за организацију 
догађаја, склопљени до маја 2014. године

Уговор за набавку 
опреме склопљен 

по завршетку 
тендерских 

процедура (после 
две неуспешне 

процедуре) уговор  
у августу месецу 

2014 
Уговор за радове 
склопљен  маја 

месеца 
Уговор за 

организацију 
догађаја склопљен 

у јулу 2014 

   

 

Постављено монтажно 
 клизалиште у центру града површине 300 
м2 до краја 2013године 
, изграђено једно игралиште површине 
300 м2 у насељу Прчевац 

Клизалиште ће 
бити постављено 

новембра, 
децембра 2014 

Игралиште у 
насељу Прчевац 

изграђено 

   

 4 оверене привремене ситуације     

 

Технички пријем и употребна 
дозвола добијени  до 
 1. августа. године 

Било је продужења 
уговора  за радове 
због неповољних  

временских услова 

   

 Организована 4 састанка са     



састанака са партнерима из 
Бугарске 

 
Организована завршна 
конференција пројекта до 10. 
августа 2014. године 

    

 

Пренос права управљања 
Спортском  
центру  извршен  до 25. августа 
2014. године. 

    

 
Написан завршни извештај 
о реализацији пројекта до 
15. септембра 2014. године 

    

      
      
      

3 Жељени резултат     

3.1 

Створени услови за 
изградњу , и монтирање и  

изградња  једног 
клизалишта и  једног 

игралишта 

    

3.2      
...      

      

 
Монтирано једно 

клизалиште и изграђено 
једно игралиште 

    

      

      

 
Организована завршна 

конференција 
    

      

 
Клизалиште и игралиште 

пренешени Спортском 
центру на управљање 

    

 
Руководство општине 

извештено о реализацији 
пројекта 

    

      
СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА:  Пројекат се реализује са одступањима од плана због одлагања услед чекања 
упутстава од стране Управљачког тела, понављања тендерске процедуре реалних околности које су биле али су све кључне 
активности у реализацији пројекта већ реализоване. 
Кључна запажања о реализацији пројекта: 
Пројекат је веома важан због унапређења услова за 
бављење спортом. Изградњом клизалишта и додатних 
терена се значајно обогаћује постојећи спортски 
садржај у општини Пирот. Реализацијом овог пројекта 
отварају се нови спортски садржаји за становнике 
општине, који ће посебно бити значајни за групе 
становника који тренутно у спортској понуди града не 
налазе адекватне садржаје за себе. 
 
 

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у 
наредном периоду: 
 

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: 
 
 

Остали коментари и запажања: 
 

 



ПРОГРАМ: Организовање спортско рекреативних манифестација 
 

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: Организовање спортско рекреативних манифестација  - СЛЕР 4.3.4. 
 
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: Спортски центар Пирот 
 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА:  Ненад Ђорђевић 
 

КЉУЧНИ ЦИЉЕВИ И КРАТАК ОПИС ПРОГРАМА Програм је у директној је вези са циљем: 4.3  Унапређење спортско - 
рекреативних активности и физичке културе, што је у функцији остварења приоритета број 4: Развој друштвених 
делатности из Стратегије локалног економског развоја општине Пирот за период 2009-2013. Промовисање 
спорта кроз спортске  манифестације представља начин да се створе позитивни услови за развој спорта и 
рекреације, омасовљавање спорта, усмеравање деце и младих да се баве спортом и тиме доприносе здравом 
стилу живота. Програм је у функцији очувања здравља младих, али и промоције општине Пирот као једног од 
важних центара спорта у региону, али и шире.  
 
РИЗИЦИ ОСТВАРЕЊА ПРОГРАМА: 

Предвиђени ризици: 

34. Недостатак координације између различитих 
субјеката који учествују у реализацији програма 

35. Болест учесника програма  
36. Отказивање учешћа учесника  програма 
37. Неуспела јавна набавка за услуге 
38. Квар  техничке опреме 
39. Слаб одзив посетилаца 
40. Неповољне временске прилике 
41. Проблеми ликвидности буџета 

 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
17. Лоше временске прилике 
18. Мали број посетилаца 
 

 
 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: - омот списа пројекта: 

46. Организација рада градског купалишта  (шифра: СЛЕР 4.3.4.1.) 
47. Организација рада градског скијалишта  (шифра: СЛЕР 4.3.4.2.) 
48. Организација рад а градског клизалишта  (шифра: СЛЕР 4.3.4.3) 
49. Божићна школа спортова  (шифра: СЛЕР 4.3.4.4.) 
50. Бесплатни програм корективне гимнасике и програми промоције спрта у току лета  (шифра: СЛЕР 4.3.4.5.) 
51. Мини – макси лига (шифра: СЛЕР 4.3.4.6.) 
52. Пливање за богојављенски крст (шифра: СЛЕР 4.3.4.7.) 
53. Унапређење стручног рада у области спорта у локалној самоуправи (шифра: СЛЕР 4.3.4.8.) 
54. Јавни рад – социјална интеграција особа са инвалидитетом  запошљавањем у спортским делатностима (шифра: 
СЛЕР 4.3.4.9.) 
 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПРОГРАМА 

Приходи и примања програма 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2014. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01 
Средства из 
буџета 

4.540.000,00 
3.321.902,00    

04 
Сопствени 
приходи 

860.000,00 
286.589,00    

07 

Трансфери од 
других нивоа 
власти 

412.000,00 
 
347.803,00 

   

 Укупно: 5.812.000,00 3.956.294,00    



                                                                                              Расходи и издавања програма 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

411 

Плате, додаци и 
накнаде 
запослених 

  

О: 330.000,00 
Б:  
О:283.937,00 

  

412 

Социјални 
доприноси на 
терет послодавца 

  

О: 60.000,00 
Б:  
О:50.823,00 

  

415 
Накнаде трошкова 
за запослене 

  
О: 20.000,00 

Б:  
О:13.043,00 

  

421 
Стални трошкови   С: 80.000,00 

О: 2.000,00 
 110.000,00 140.000,00 

423 
Услуге по уговору   Б: 2.576.000,00 

С: 780.000,00 
Б: 1.966.254,00 
С: 286.589,00 

4.180.000,00 
 

4.510.000,00 
 

424 
Специјализоване 
услуге 

  
Б: 1.494.000,00 

Б: 1.066.691,00 
1.580.000,00 1.720.000,00 

426 
Трошкови 
материјала 

  
Б: 470.000,00 

Б: 288.957,00 
585.000,00 710.000,00 

 
Укупно – по 
годинама: 

  Б: 4.540.000,00 
С: 860.000,00 
О:412.000,00 

Б: 3.321.902,00 
С: 286.589,00 
О:347.803,00 

6.455.000,00 7.080.000,00 

 
Укупан буџет 
програма: 

19.347.000,00 

 
ДЕТЕРМИНАНТЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 

Реализација 
програма 

Корективне управљачке акције Индикатор резултата 

 
Ред
бр. 

Начин 
остварења 
програма 

- 
Текућа 

активност/ 
Пројекат 

План. Оств. 

Уочена 
одступања у 

процесу 
реализације 

програма 

Корективн
е мере 

које треба 
предузети 

Преду
зете 

корек
тивне 
мере 

Циљана 
вред. 
2014 

Оств. 
2014 

Индикатор 
учинка 

1 Организациј
а спортских 
манифестац
ија 

     20.000 
посетилаца 

10.000 
посетилаца 

2 Унапређење 
стручног 
рада у 
облсти 
спорта у 
локалној 
самоуправи 

     1 семинар 
100 

посетилаца 

 

3 Социјална 
интеграција 
особа са 
инвалидите
том 

     5 особа са 
инвалидитет

ом 

5 особа са 
инвалидитет

ом 

Манифеста
ције је 

посетило 
14.000 
људи 

 
Побољшана 

је 
разноврсно
ст културног 

садржаја 
 

Културно 
наслеђе, 

стари 
занати и 

традиција 
општине 

Пирот 
представље
ни су широј 

јавности 



СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 
Кључна запажања о реализацији програма: 
 
 
 

Препоруке за боље планирање и реализацију програма у 
наредном периоду: 
 

Додатни ефекти (вредности) и резултати програма: 
 
 

Остали коментари и запажања: 
 

 
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКАТА КОЈИМ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ПРОГРАМ:   

Укупан износ средстава потребних за реализацију буџетског програма 
Ред. 
бр. 

Назив и шифра пројекта 
2012 2013 2014 2015 2016 

1 

Организација рада 
градског купалишта  
(шифра: СЛЕР 4.3.4.1.) 

- - 2.330.000,00 2.660.000,00 2.850.000,00 

2 

Организација рада 
градског скијалишта  
(шифра: СЛЕР 4.3.4.2.)   

875.000,00 1.540.000,00 1.750.000,00 

3 

Организација рад а 
градског клизалишта  
(шифра: СЛЕР 4.3.4.3) 

- - 360.000,00 440.000,00 520.000,00 

4 
Божићна школа спортова  
(шифра: СЛЕР 4.3.4.4.) 

- - 1.250.000,00 1.300.000,00 1.380.000,00 

5 

Бесплатни програм 
корективне гимнасике и 
програми промоције 
спрта у току лета  
(шифра: СЛЕР 4.3.4.5.) 

- - 365.000,00 250.000,00 260.000,00 

6 
Мини – макси лига 
(шифра: СЛЕР 4.3.4.6.) 

- - 110.000,00 140.000,00 170.000,00 

7 

Пливање за 
богојављенски крст 
(шифра: СЛЕР 4.3.4.7.) 

- - 50.000,00 55.000,00 70.000,00 

8 

Унапређење стручног 
рада у области спорта у 
локалној самоуправи 
(шифра: СЛЕР 4.3.4.8.) 

- - 60.000,00 70.000,00 80.000,00 

9 

Јавни рад – социјална 
интеграција особа са 
инвалидитетом  
запошљавањем у 
спортским делатностима 
(шифра: СЛЕР 4.3.4.9.) 

- - 412.000,00   

 Укупно – по годинама:   5.812.000,00 6.455.000,00 7.080.000,00 
 Укупан буџет пројеката: 19.347.000,00 

 

 

 

 

 

 



НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ГРАДСКОГ КУПАЛИШТА СЛЕР 4.3.4.1 
 
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПИРОТ 
 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ 
 
ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: ОД 15.06. ДО 31.08.2014. 

 
ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део Програма 
организовања спортско рекреативних манифестација. Пројекат је од изузетног значаја јер се ради о организовању спортско 
рекреативних активности у летњем периоду које подразумевају купање и рекреацију грађана на једином уређеном месту  
у Пироту. 
РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА:  

Предвиђени: 
1. Лоше временске прилике 
2. Мали број посетилаца 
3. Неуспели тендери 
4. Одлагање примопредаје објекта 
 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
1. Лоше временске прилике 
2. Mали број посетилаца 
 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
1. Потписани уговори 
2. рачуни 
3. извештаји 
4. фотографије 
5. прилози у медијима 
 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 
Приходи и примања пројекта 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2014. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01 Средства из буџета 1.830.000,00 1.687.669,00    
04 Сопствена средства 500.000,00 286.589,00    
       
 Укупно: 2.330.000,00 1.974.258,00    
 
                                                                                           Расходи и издавања пројекта 
Функционална класификација расхода: 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

421 Стални трошкови   О: 30.000    

423 Остале опште услуге 
  Б:1.485.000,00 

О:470.000,00 
Б:1.377.642,00 
О:286.589,00 

  

424 
Специјализоване 
услуге 

  Б: 250.000,00 
О: 

Б: 215.851,00 
О: 

  

426 Материјали 
  Б: 95.000,00 

О: 
Б: 94.176,00 
О: 

  

 
Укупно – по 
годинама: 

  Б:1.830.000,00 
О:   500.000,00   

Б: 1.687.669,00 
О:   286.589,00 

  

 
Укупан буџет 
пројекта: 

                                                     2.330.000,00            1.974.258,00  

 
 
 
 
 
 
 
 



РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 
Основни показатељи реализације пројекта 

Планирано Реализовано Активно
ст 

 
I – 
III 

IV – VI VII - IX X - 
XII 

I - 
III 

IV - VI VII - IX X – 
XII 

 
  

Потписивање уговора са 
Општином - ХЕ Пирот 

   Потписивање  
уговора са Општином 
 - ХЕ Пирот 

  

 

 Доношења плана и 
програма рада 
купалишта,именовање 
тима одговорног за 
организацију рада 

   Доношења плана и 
програма рада 
купалишта, 
именовање тима 
одговорног за 
организацију рада 

  

 
 Припрема тендера  за 

набавку скутера 
   Припрема тендера за 

организацију рада 
  

 
 Расписивање тендера  

 
   Расписивање  

тендера  
  

 
 Набавка скутера за воду и 

опреме за спасиоце 
   Закључивање уговора 

по јавној набавци 
  

 

 Припрема објекта-
измуљавање, чишћење 
одводног канала, 
пошљунчавање у зони 
безбедности, уређење 
обала, дезинфекција, 
дезинсекција, ремонт 
опреме тобогана, 
аквамобилијара, уређење 
тоалета, постављање 
монтажне рампе за 
инвалидна лица, гумирање 
подлоге аква мобилијара и 
улаза у воду 

   Припрема објекта-
измуљавање, чишћење 
одводног канала, 
пошљунчавање у зони 
безбедности, уређење 
обала, дезинфекција, 
дезинсекција, ремонт 
опреме тобогана, 
аквамобилијара, 
уређење тоалета,  

  

 

 Постављање сигнализације 
у складу  са законом о 
купалиштима-
обележавање зона 
безбедности,знаци 
упозорења, 
забране,опасности и 
обавезе 

   Постављање 
сигнализације у складу  
са законом о 
купалиштима-
обележавање зона 
безбедности,знаци 
упозорења, 
забране,опасности и 
обавезе 

  

 
 Отварање купалишта 

Коктел 
   Отварање купалишта 

 
  

 

   
 
Свакодневна 
организација 
рада свих служби  

    
 
Свакодневна 
организација 
рада свих 
служби  

 

 

  Информисање 
јавности 
 
 

   Информисањ
е јавности 
 
 

 

 
  Промотивне 

активности 
   Промотивне 

активности 
 

 

  Анализа и 
контрола 
безбедности 
воде, замена 
воде 

   Анализа и 
контрола 
безбедности 
воде, замена 
воде 

 



 

  Организација 
бесплатне школе 
пливања, 
ватерпола 

   Организација 
бесплатне 
школе 
пливања, 
ватерпола 

 

 

  Подношење 
извештаја по 
истеку сваког 
месеца 

   Подношење 
извештаја по 
истеку сваког 
месеца 

 

 

  Завршетак сезоне 
– радови на 
конзервацији  
купалишта 

   Завршетак 
сезоне – 
радови на 
конзервацији  
купалишта 

 

 
  Примопредаја 

купалишта 
   Примопредај

а купалишта 
 

 
  Подношење 

завршног 
извештаја 

   Подношење 
завршног 
извештаја 

 

Корективне управљачке акције  

Ред. 
бр. 

 
 Образложење 

одступања 
Корективне мере које 

треба предузети 
Предузете корективне 

мере 

1 Активност 
 

    

1.1      
1.2      
...      
2 Индикатор 

 
    

2.1      
2.2      
...      
3 Жељени 

резултат 
    

3.1      
3.2      
...      

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА:  

Кључна запажања о реализацији пројекта: 
 

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у 
наредном периоду: 
 

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: 
 
 

Остали коментари и запажања: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ГРАДСКОГ СКИЈАЛИШТА 810 СЛЕР 4.3.4.2 
 
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПИРОТ 
 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ 
 
ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: ОД 03.01. ДО 10.02.2014. 

 
ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део Програма 
организовања спортско рекреативних манифестација 
Шифра : СЛЕР 4.3.4.Пројекат је од изузетног значаја јер  ретко који градови на само 12 км од центра града имају уређено 
скијалиште са  савременом жичаром типа тањир капацитета 400 скијаша на сат  и системом за вештачко оснежавање 
стазе-атрактиван спортски садржај углавном везан за скупе ски центре. Основна намена скијалишта је за основну обуку 
скијања коју пиротска деца могу да савладају бесплатно у оквиру школе скијања. Скијалиште је и саставни део туристичке 
понуде. 
 
РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА:  

Предвиђени: 
50. Лоше временске прилике 
51. Мали број посетилаца  

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
31. Лоше временске прилике (недостатак снега и високе 
температуре) 
32. Немогућност благовременог спровођења јавне набавке да 
би се омогућио рад  од јануара месеца због усвајања планова  
 

 
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
23. Рачуни за гориво 
24.  
25. --- 

 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 
Приходи и примања пројекта 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2014. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01 Средства из буџета 675.000,00 113.038,00    
04 Сопствени приходи 200.000,00 /    

       
 Укупно: 875.000 113.038,00    

 
                                                                                           Расходи и издавања пројекта 
Функционална класификација расхода: 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

421 Стални трошкови 
  Б: / 

O: 30.000,00 
Б: / 
С: / 

  

423 Oстале опште услуге 
  Б: 450.000,00 

О:170.000,00 
Б: / 
О: / 

  

424 
Специјализоване 
услуге 

  Б: 75.000,00 
О: / 

Б: / 
О: / 

  

426 
Материјали-дизел 
гориво 

  Б: 150.000,00 
О: / 

Б: 113.038,00 
О: / 

  

 
Укупно – по 
годинама: 

  Б: 675.00,00 
О:200.000,00 

Б: 113.038,00 
О: / 

  

 
Укупан буџет 
пројекта: 

875.000,00 

 
 
 
 



РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 
Основни показатељи реализације пројекта 

Планирано Реализовано 
Активност 
 I – III IV – 

VI 
VII - 
IX 

X - XII I - III IV - 
VI 

VII - 
IX 

X – 
XII 

 
Доношење плана 
рада скијалишта 

       

 

Организација рада 
свих служби у току 
јануара, фебруара, 
марта 2014, превоз 
радника и опреме 
на ски стазу 

   Рад скијалишта организован 
сопственим снагама услед  лоших 
временских услова и процедура  
јавних набавки 
 
 

   

 

Вештачко 
оснежавање стазе и 
препарација стазе, 
свакодневни рад 
жичаре, провера 
безбедности 

   Вештачко оснежавање стазе и 
препарација стазе, 
Рад жичаре, провера безбедности када 
су временски 
услови дозвољавали температуре 
испод нула целзијуса 

   

 

Наставак  школе  
Скијања после 
Божићне школе 
скијања са 
укљученом 
организацијом 
превоза 

   Због неповољних временских услова 
школа се није наставила. 

   

 
Промотивне 
активности 

       

 

Информисање 
јавности о 
активностима на 
скијалишту 

   Јавност информисана  
прилозима у медијима 
 

   

 

Завршетак сезоне, 
Конзервација 
скијалишта , 
скидање покретне 
опреме 

   Полусезона завршена, опрема 
конзервирана  

   

 
Подношење 
извештаја о сезони 

   Извештај поднесен    

 

 Одр
жава
ње 
објек
та 

      

 
   Доношење 

плана рада 
скијалишта 

    

 

   Припрема 
објекта за 
сезону 
2014/2015, 
уређење,провер
а 
система,постављ
ање 
сигнализације, 
заштите 

    

 

   Свечано 
отварање 
Градског 
скијалишта за 
сезону 

    



2014/2015 
коктел 

 

   Организација 
рада свих 
служби у току 
новембра, 
децембра, 2014, 
превоз радника 
и опреме на ски 
стазу 

    

 

   Вештачко 
оснежавање 
стазе и 
препарација 
стазе, 
свакодневни рад 
жичаре, провера 
безбедности 

    

 

   школа 
Скијања са 
укљученом 
организацијом 
превоза 

    

 

   Промотивне 
активности 
 
 
 

    

 

   Информисање 
јавности о 
активностима на 
скијалишту 

    

 
   Подношење 

извештаја 
    

         
         
         
Корективне управљачке акције 

Ред. бр.  

Уочена 
одступања у 

процесу 
реализације 

пројекта 

Образложење 
одступања 

Корективне 
мере које 

треба 
предузети 

Предузете 
корективне 

мере 

1 Активност 
 

    

1.1 
Доношење плана рада 

скијалипшта 
    

1.2 

Организација рада свих служби у 
току јануара, фебруара, марта 
2014, превоз радника и опреме 
на ски стазу 

Организација 
рада вршена 
сопственим 

снагама због 
немогућности 

благовременог 
спровођења 
процедуре 

набавки 

Процедуре 
набавки 

  

1.3 

Вештачко оснежавање стазе и 
препарација стазе, свакодневни 
рад жичаре, провера 
безбедности 

    

1.4 
Наставак  школе  
Скијања после Божићне школе 

Школа није 
настављена 

Због 
неповољних 

  



скијања са укљученом 
организацијом превоза 

временских 
услова  

1.5 

Промотивне активности 
 
 
 

    

1.6 
Информисање јавности о 
активностима на скијалишту 

    

1.7 
Завршетак сезоне, Конзервација 
скијалишта , скидање покретне 
опреме 

    

1.8 Подношење извештаја о сезони     
1.9 Одржавање објекта     

1.10 
Доношење плана рада 

скијалишта 
    

1.11 

Припрема објекта за сезону 
2014/2015, уређење,провера 
система,постављање 
сигнализације, заштите 

    

1.12 
Свечано отварање Градског 
скијалишта за сезону 2014/2015 
коктел 

    

1.13 

Организација рада свих служби у 
току новембра, децембра, 2014, 
превоз радника и опреме на ски 
стазу 

    

1.14 

Вештачко оснежавање стазе и 
препарација стазе, свакодневни 
рад жичаре, провера 
безбедности 

    

1.15 
школа 
Скијања са укљученом 
организацијом превоза 

    

1.16 

Промотивне активности 
 
 
 

    

1.17 
Информисање јавности о 
активностима на скијалишту 

    

1.18 Подношење извештаја     
2 Индикатор 

 
    

2.1 
Руководство СЦП доноси план 

рада  за први део сезоне-од 
20.12 до 31.12ог 

    

2.2 

Ангажовано 2 редара, 2 радника 
на жичари, 1 лекар, 1 
инструктора-спасиоца скијања-
горска служба спасавања, 1 
радник на систему оснежавања и  
1 возач ратрака 

    

2.3 Рад система сваког дана     

2.4 
Број одржаних часова обуке 
скијања- 2 циклуса обуке од по 
10 дана 

    

2.5 

 3  прилога о скијалишту у 
националним медијима, прилози 
у локалним медијима 
 
 
 

    

2.6 Једном недељно обавештавање     



грађана о активностима на 
скијалишту у локалним медијима 

2.7 

По завршетку сезоне у року од 20 
дана извршени радови на 
конзервацији скијалишта-  до 
30.ог марта  

    

2.8 
Управник подноси извештај 7 
дана по завршетку овог дела 
сезоне 

    

2.9 
1 кошење стазе и уклањање 
растиња у летњем периоду од 
01.08. до 31.08ог 

    

2.10 

Руководство СЦП доноси план 
рада  за  други део  30 дана уочи 
почетка сезоне-октобар од 01.10 

до 30.10 

    

2.11 

30 дана пре почетка сезоне 
радови на припреми објекта за 
сезону- октобар од 01.10 до 
30.10 

    

2.12 
Отварање скијалишта уочи 
почетка сезоне-01. новембар 

    

2.13 

Ангажовано  2 редара, 2 радника 
на жичари, 1 лекар, 1 
инструктор-спасиоца скијања, 1 
радника на систему оснежавања, 
1 возач ратрака 

    

2.14 Рад система сваког дана     

2.15 
Број одржаних часова обуке 
скијања- 2 циклуса обуке од по 
10 дана 

    

2.16 

3  прилога о скијалишту у 
националним медијима, прилози 
у локалним медијима 
 
 
 

    

2.17 
Једном недељно обавештавање 
грађана о активностима на 
скијалишту у локалним медијима 

    

2.18 
Подношење извештаја до 
07.јануара 

    

3 Индикатор     

3.1 
Донет план рада 

Потписани уговори за јануар и 
фебруар 

    

3.2 Ангажоване све службе      

3.3 
Стаза оснежена и утабана, 
жичара ради без проблема 

    

3.4 
Успешно завршена два циклуса 
обуке скијања  

    

3.5 

Извршена промоција 
скијалишта-посетиоци и из 
других градова 

 

    

3.6 
Грађани Пирота информисани о 

активностима на скијалишту 
    

3.7 Објекат конзервиран     
3.8 Поднет извештај      
3.9 Подлога на ски стази одржавана     

3.10 
Донет план рада 

Потписани уговори за новембар 
    



и децембар 

3.11 
Објекат стављен у функцију, већа 

безбедност 
    

3.12 Одржано отварање скијалишта     
3.13 Ангажоване све службе      

3.14 
Стаза оснежена и утабана, 
жичара ради без проблема 

    

3.15 
Успешно завршена два циклуса 
обуке скијања  

    

3.16 

Извршена промоција 
скијалишта-посетиоци и из 
других градова 

 

    

3.17 
Грађани Пирота информисани о 

активностима на скијалишту 
    

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА:  Пројекат је реализован у малом обиму због лоших временских услова 
високих температура које су спречиле да се прављени вештачки снег  одржи.  

 

Кључна запажања о реализацији пројекта:  Први део сезоне 2014.  био је по 
просечним температурама скоро све изнад нула степени што је онемогућило 
да се вештачки снег који је прављен када су услови дозволили одржи. Због 
тога је скијашка сезона у свим великим туристичким скијашким центрима у 
региону била веома лоша. Због кашњења у процедурама набавки рад је 
организован сопственим снагама и свакодневно је провераван систем уз 
велике напоре да се вештачки снег прави. 
 

Препоруке за боље планирање 
и реализацију пројекта у 
наредном периоду: 
Спровођење процедура још у 
новембру и децембру 
претходне године. 

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: Пројекат Градског скијалишта 
има изузетан ефекат јер на само 12 км 
од центра града постоји савремено скијалиште на коме сва пиротска деца 
имају прилику да бесплатно науче да скијају. Поред тога пројекат има 
изузетан туристички значај и саставни је део спортско туристичке понуде. 
 
 

Остали коментари и запажања: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ГРАДСКОГ КЛИЗАЛИШТА СЛЕР 4.3.4.3 
 
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПИРОТ 
 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: НЕНАД ЂОРЂЕВИЋ 
 
ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: 

 
ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део Програма 
организовања спортско рекреативних манифестација. Пројекат има изузетан значај јер се ради о атрактивном спортском 
садржају намењеном пиротској омладини и осталим категоријама становништва- рекреативцима. Пројекат због своје 
атрактивности делује мотивационо на циљне групе и промовише здраве стилове живота редовну физичку активност у 
зимском периоду. 
РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА:  

Предвиђени: 
1. Лоше временске прилике 
2. Мали број посетилаца 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
33. --- 

 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
1. Потписани уговори 
2. рачуни 
3. извештаји у медијима 
4. фотографије 
 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 
Приходи и примања пројекта 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2014. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01 Средства из буџета 200.000,00     
04 Сопствени приходи 160.000,00     

       
 Укупно: 360.000,00     

 
                                                                                           Расходи и издавања пројекта 
Функционална класификација расхода: 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

423 Остале опште услуге 
  Б: 60.000,00 

О:140.000,00   
Б:  
О:  

  

426 Материјали 
  Б: 140.000,00 

О: 
Б:  
О: 

  

421 Стални трошкови 
  Б: 

О: 20.000,00 
Б:  
О: 

  

 
Укупно – по 
годинама: 

  Б: 200.000,00 
О:160.000,00   

Б: 
О:  

  

 
Укупан буџет 
пројекта: 

360.000 

 
 
 
 
 
 
 



 
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 
Основни показатељи реализације пројекта 

Планирано Реализовано Активност 
 I – III IV – VI VII - IX X - XII I - III IV - VI VII - IX X – XII 

 

Доношење 
плана рада, 
именовање 
тима 

   Реализација 
пројекта 

одложена због 
одлагања у вези 

набавке 
клизалишта у 

оквиру пројекта 
прекограничне 

сарадње 

   

 

Организација 
рада служби у 
сезони јануар, 
фебруар 2013 

   Реализација 
пројекта 

одложена због 
одлагања у вези 

набавке 
клизалишта у 

оквиру пројекта 
прекограничне 

сарадње 

   

 

Одржавање 
објекта 
одржавање 
ледене плоче, 
глачање, 
разглас 

   Реализација 
пројекта 

одложена због 
одлагања у вези 

набавке 
клизалишта у 

оквиру пројекта 
прекограничне 

сарадње 

   

 

Промотивне 
активности 
 
 
 

   Реализација 
пројекта 

одложена због 
одлагања у вези 

набавке 
клизалишта у 

оквиру пројекта 
прекограничне 

сарадње 

   

 

Информисање 
јавности о 
активностима  

   Реализација 
пројекта 

одложена због 
одлагања у вези 

набавке 
клизалишта у 

оквиру пројекта 
прекограничне 

сарадње 

   

 

Демонтажа 
клизалишта  

   Реализација 
пројекта 

одложена због 
одлагања у вези 

набавке 
клизалишта у 

оквиру пројекта 
прекограничне 

сарадње 

   

 
Подношење 
извештаја о 
полусезони 

   Реализација 
пројекта 

одложена због 

   



одлагања у вези 
набавке 

клизалишта у 
оквиру пројекта 
прекограничне 

сарадње 

 

   Монтажа 
клизалишта 
за сезону 
новембар, 
децембар 

    

 

   Организациј
а рада 
служби у 
сезони 
новембар, 
децембар 
2013 

    

 
   Свечано 

отварање  
    

 

   Одржавање 
објекта 
одржавање 
ледене 
плоче, 
глачање, 
разглас 

    

 

   Промотивне 
активности 
 
 
 

    

 
   Подношење 

извештаја о 
полусезони 

    

 
   Демонтажа 

клизалишта  
    

Корективне управљачке акције  

Ред. 
бр. 

 Уочена одступања у 
процесу реализације 

пројекта 

Образложење 
одступања 

Корективне мере које 
треба предузети 

Предузете корективне 
мере 

1 Доношење 
плана рада, 
именовање 
тима 

Реализација пројекта 
одложена због 

одлагања у вези 
набавке клизалишта у 

оквиру пројекта 
прекограничне 

сарадње 

Реализација пројекта 
одложена због 

одлагања у вези 
набавке клизалишта у 

оквиру пројекта 
прекограничне 

сарадње 

  

1.1 

Организација 
рада служби у 
сезони јануар, 
фебруар 2013 

    

1.2 

Одржавање 
објекта 
одржавање 
ледене плоче, 
глачање, 
разглас 

    

1.3 

Промотивне 
активности 
 
 

    



 

1.4 
Информисање 
јавности о 
активностима  

    

1.5 
Демонтажа 
клизалишта  

    

1.6 
Подношење 
извештаја о 
полусезони 

    

1.7 

Монтажа 
клизалишта 
за сезону 
новембар, 
децембар 

    

1.8 

Организација 
рада служби у 
сезони 
новембар, 
децембар 2013 

    

1.9 
Свечано 
отварање  

    

1.10 

Одржавање 
објекта 
одржавање 
ледене плоче, 
глачање, 
разглас 

    

1.11 

Промотивне 
активности 
 
 
 

    

1.12 
Подношење 
извештаја о 
полусезони 

    

1.13 
Демонтажа 
клизалишта  

    

2 Индикатор 
 

    

2.1 

Монтажа 
клизалишта 
за сезону 
новембар, 
децембар 

Клизалиште није 
набављено 

Одлагање набавке 
клизалишта у оквиру 

пројекта 
прекограничне 

сарадње 

  

2.2 

Организација 
рада служби у 
сезони 
новембар, 
децембар 2013 

    

2.3 
Свечано 
отварање  

    

2.4 

Одржавање 
објекта 
одржавање 
ледене плоче, 
глачање, 
разглас 

    

2.5 

Промотивне 
активности 
 
 
 

    



2.6 
Подношење 
извештаја о 
полусезони 

    

2.7 
Демонтажа 
клизалишта  

    

2.8 

Монтажа 
клизалишта 
за сезону 
новембар, 
децембар 

    

2.9 

Организација 
рада служби у 
сезони 
новембар, 
децембар 2013 

    

2.10 
Свечано 
отварање  

    

2.11 

Одржавање 
објекта 
одржавање 
ледене плоче, 
глачање, 
разглас 

    

2.12 

Промотивне 
активности 
 
 
 

    

2.13 
Подношење 
извештаја о 
полусезони 

    

2.14 
Демонтажа 
клизалишта  

    

2.15 

Монтажа 
клизалишта 
за сезону 
новембар, 
децембар 

    

3 Индикатор     

3.1 
Донет 
план,именован 
тим 

    

3.2 
Организован 
рад клизалишта 

Рад није организован Одлагање набавке 
клизалишта у оквиру 
пројекта 
прекограничне 
сарадње 

  

3.3 
Опрема у 
функцији 

Клизалиште није 
набављено 

Одлагање набавке 
клизалишта у оквиру 
пројекта 
прекограничне 
сарадње 

  

3.4 

Извршена 
промоција 
клизалишта-
посетиоци и из 
других градова 
 

    

3.5 

Грађани Пирота 
информисани о 
активностима на 
скијалишту 

    



3.6 
Опрема 
конзервирана 

    

3.7 
Извештај 
поднесен 

    

3.8 
Опрема 
монтирана 

    

3.9 
Организован 
рад клизалишта 

    

3.10 
Одржано 
свечано 
отварање 

    

3.11 
Опрема у 
функцији 

    

3.12 

Извршена 
промоција 
клизалишта-
посетиоци и из 
других градова 
 

    

3.13 

Грађани Пирота 
информисани о 
активностима на 
скијалишту 

    

3.14 
Извештај 
поднесен 

    

3.15 
Опрема 

конзервирана 
    

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА:  Реализација пројекта одложена јер клизалиште је требало да буде набављено у 
оквиру реализације пројекта прекограничне сарадње Модернизација и обнова спортске инфраструктуре у 
прекограничном региону Монтана Пирот. У оквиру реализације пројеката прекограничне сарадње дошло је до одлагања 
због чекања Упутства од стране Управљачког тела везано за процедуре набавки. 

 

Кључна запажања о реализацији пројекта: Реализација 
пројекта одложена због одлагања у вези набавке 

клизалишта у оквиру пројекта прекограничне сарадње 
 

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: 
 
 

Остали коментари и запажања: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: БОЖИЋНА ШКОЛА СПОРТОВА СЛЕР 4.3.4.4 
 
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПИРОТ 
 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: НЕНАД ЂОРЂЕВИЋ 
 
ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: ОД 04.01. ДО 14.01.2014. 

 
ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део Програма 
организовања спортско рекреативних манифестација. Пројекат има изузетан значај због своје масовности  јер се ради 
ојединственој спортско рекреативној манифестацији  чији су директни корисници деца и омладина  (око 2.000 корисника) и 
због свог циља –да се спорт деци учуни доступним и да се мотивишу да се спортом баве и по завршетку пројекта. 
РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА:  

Предвиђени: 
1. Мали број пријављених програма 
2. Мали одзив деце 
3. Непланиране околности (забрана јавних скупова због 
епидемија) 
 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
34. Нису се појавили предвиђени ризици 

 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
1. Уговори са реализаторима програма 
2. Резултати анкете 
3. Извештаји о реализованим програмима, 
4. фотографије 
 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 
Приходи и примања пројекта 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2014. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01 Средства из буџета 1.250.000,00 1.244.492,00    
       
       

 Укупно: 1.250.000,00 1.244.492,00    
 

                                                                                           Расходи и издавања пројекта 
Функционална класификација расхода: 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

423 Остале услуге 
  Б: 476.000,00 

О:    
Б: 475.968,00 
О:  

  

424 Услуге спорта 
  Б: 734.000,00 

О: 
Б: 730.124,00 
О: 

  

426 Материјали 
  Б: 40.000,00 

О: 
Б: 38.400,00 
О: 

  

 
Укупно – по 
годинама: 

  Б:1.250.000,0
0 
О:    

Б:1.244.492,00 
О:  

  

 
Укупан буџет 
пројекта: 

1.250.000,00 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 
Основни показатељи реализације пројекта 

Планирано Реализовано Активн
ост 

 
I – III IV – 

VI 
VII - 
IX 

X - 
XII 

I - III IV - 
VI 

VII - 
IX 

X – 
XII 

 

Образовање организационог одбора, 
Доношење плана активности, 
Образовање комисије за одабир 
програма 

   Образовање организационог 
одбора, Донесен план 
активности, 
Образована комисија за 
одабир програма 

   

 

Утврђивање предлога јавног позива и 
промотера манифестације 

   Утврђен  предлога јавног позива и 
промотера манифестације 
Емир Бекрић и најбољи пиротски 
спортисти 

   

 

Јавни позив  
спортским и 
 другим организацијама  
да доставе  
програме својих 
 школа спортова и програме за 
 младе 

   Јавни позив  
спортским и 
 другим организацијама  
да доставе  
програме својих 
 школа спортова и програме за 
 младе 

   

 
Припрема  
анкетних 
листића 

   Припремљени  
анкетни 
листићи 

   

 
Анализа прикупљених предлога 
програма 

   Одабрани програми    

 

Обавештавање јавности о 
распоредима активности 

   Обавештена  јавност 
објављен распоред 
активности у медијима,на 
сајту,на спортској хали  

   

 Анкета у школама    Спроведена анкета у школама    

 
Припрема и организација 
реализације програма 

   Припрема и организација 
реализације програма 

   

 

Припрема и организација свечаног 
отварања на коме ће гостовати 
познати српски спортисти –
промотери Божићне школе 

   Припремљено  и 
организовано свечано 
отварање на коме  је 
промотер славни српски 
атлетичар Емир Бекрић и 
најбољи пиротски спортисти   

   

 
Свечано отварање «Божићне 
школе»са гостима 
Коктел по завршетку 

   Свечано отварање одржано 
03.01.2014 
Коктел по завршетку 

   

 
Реализација свих школа спортова, 
програма за младе,Божићна журка 

   Реализовано 52 програма 
школа спортова, програма за 
младе 

   

 

Завршетак активности и подношење 
извештаја о реализованим 
програмима 

   Завршене активности и 
реализатори поднели 
извештаје  о реализованим 
програмима 

   

Корективне управљачке акције 

Ред. 
бр. 

 

Уочена 
одступања 
у процесу 

реализациј
е пројекта 

Образложење 
одступања 

Корективне 
мере које 

треба 
предузети 

Предузете 
корективне 

мере 

1 Активност 
 

    

1.1 
Образовање организационог одбора, 
Доношење плана активности, 
Образовање комисије за одабир програма 

    



1.2 
Утврђивање предлога јавног позива и 
промотера манифестације 

    

1.3 

Јавни позив  
спортским и 
 другим организацијама  
да доставе  
програме својих 
 школа спортова и програме за 
 младе 

    

1.4 
Припрема  
анкетних 
листића 

    

1.5 Анализа прикупљених предлога програма     

1.6 
Обавештавање јавности о распоредима 
активности 

    

1.7 Припрема и организација реализације програма     

1.8 
Припрема и организација свечаног отварања на 
коме ће гостовати познати српски спортисти –
промотери Божићне школе 

    

1.9 
Свечано отварање «Божићне школе»са гостима 
Коктел по завршетку 

    

1.10 

Реализација свих школа спортова, програма за 
младе,Божићна журка 

Школа 
скијања 
одржана 
касније. 

Једино одступање је 
реализација школе 
скијања која се због 

изузетно неповољних 
временских услова 

одржала касније 

  

1.11 
Завршетак активности и подношење извештаја о 
реализованим програмима 

    

2 Индикатор     

2.1 

 Образовање организационог одбора и 
именовање комисије- састанак  20 дана пре 
почетка програма  до 10.12.2013 
 

    

2.2 
1 састанак комисије и организационог одбора 
СЦП  
20 дана пре реализације пројекта до 15.12.2013 

    

2.3 
Објављен јавни позив 15 дана пре почетка 
програма до 15.12.2013 

    

2.4 

Састанак руководства, комисије   и 
организационог одбора, анализа  садржаја 
анкета претходних година и утврђивање 
садржаја анкетног листића за 2014 годину  15 
дана пре реализације програма до 15.12.2013 

    

2.5 

Састанак комисије,одабир програма 
закључивање уговора са реализаторима 
,прављење распореда активности 10 дана уочи 
рализације пројекта до 20.12.2013 

    

2.6 

Објављен распоред  у локалним медијима  и 
истакнути у школама 10 дана пре почетка 
програма до 20.12.2013 
 

    

2.7 

 
Подељени анкетни листићи у школама 10 дана  
пре зимског распуста до 20.12.2013.  
Прикупљени листића, анализа анкете до 
25.12.203 

    

2.8 

Организациони одбор-Координација 
активности, састанци у школама, дому културе, 
организација превоза за потребе школе скијања 
и пливања, организација Божићне журке  10 
дана уочи почетка пројекта до 20.12.2013 

    



2.9 

Позивање гостију 
Организација водитеља, озвучења, програма 
 
Припрема манифестације у периоду од 10 дана 
пре њеног одржавања од 20.12.2013 до 
31.12.2013 

    

2.10 
Свечано отварање у спортској хали „Кеј“ 1 дан 
уочи почетка реализације програма. 02.01.2014 

Отварање 
одржано 

03.01.2014 

   

2.11 
Број реализованих програма у периоду од  
02.01.2014 до 16.01.2014год 

    

2.12 
Поднети извештаји 10 дана по завршетку 
активности до 01.02.2014 од стране реализатора 
програма 

    

3 Резултат     
3.1 Донесен план активности Оформљена комисија     

3.2 
Припремљен јавни позив 

Позван промотер манифестације 
    

3.3 Објављен јавни позив     
3.4 Припремљена анкета     

3.5 
Одабрани програми, потписани 

уговори,утврђен распоред активности 
    

3.6 

Информисана циљна група – директни 
корисници пројекта о времену и месту 

реализације програма  
 

    

3.7 
Прикупљено око 2.000 листића 

Обрађени резултати анкете 
    

3.8 
Стварање неопходних предуслова за 

реализацију преко 40 прогама 
    

3.9 Припремљено свечано отварање     

3.10 
Одржано свечано отварање 

Присуствовало око 2000 посетилаца 
    

3.11 Успешно реализованопреко 40 програми     

3.12 
Успешно реализовани сви програми око 2.000 

деце похађало школе 
    

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: Пројекат је у потпуности реализован, организован је рекордни број спортских и 
програма за младе -52 од којих су све биле изузетно посећене. Многи програми су били организовани први пут(школа 
радиотехнике, екологије, волонтеризма)... Спортски програми бележили су рекордну посећеност.  Учествовао је рекордан 
број деце од којих су многа похађала и по неколико програма. Свечаном отварању присуствовао је рекордан број деце и 
њихових родитеља и показало се да гостовање промотера познатих српских спортиста (ове године је то био славни 
атлетичар Емир Бекрић и најбољи пиротски спортисти) има  веома велики и позитиван  утицај на промоцију позитивних 
узора младима. Анкета која је спроведена обухватила је децу свих основних школа ове године имала је и део намењен 
родитељима који су на сајту Спортског центра Пирот могли пронаћи „Приручник за родитеље младих спортиста“  које је 
Министарство спорта наменило управо њима. Божићна школа је и 2014 године била прави празник спорта , дечје енергије 
и радости. 
Кључна запажања о реализацији пројекта: 
Програм „Божићне школе “  представља пројекат који се 
реализује са основним циљем : промоције спорта и здравих 
стилова  живота. Основни циљ пројекта је да се спорт деци 
учини доступним, да се мотивишу да се спортом баве и по 
завршетку пројекта укључујући се у рад спортских клубова. 
Пројектом се нуди деци да на квалитетан и креативан начин 
проведу своје слободно време за време зимског 
распуста.Пројекат се поклапа са првим приоритетом развоја 
Стратегије спорта у Србији а то је- спорт деце и омладине 
јер представља промоцију спорта у Пироту коју деца 
похађају бесплатно и велики број деце остане да се спортом 
бави и по завршетку програма. Анкета која се спроведе у 
свим основним школама  Пирота ( узорак око 2000 
основаца) сваке године да значајне статистичке податке о 
стању спорта у Пироту. 

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у 
наредном периоду: 
 



 

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: 
Додатни и дугорочни ефекат Божићне школе је што сви 
пиротски спортски клубови омасове своје пионирске 
селекције добију нове чланове који наставе да се баве 
спортом. Из Божићних школа формирали су се многи 
спортски клубови тако да у Пироту данас постоје клубови у 
свим спортовима који активно раде. Проценат деце која се 
баве спортом у Пироту значајно је повећан у односу на 
раније године а један од фактора који су томе допринели 
свакако су Божићне школе протеклих година. 
 
 

Остали коментари и запажања: 
Божићна школа  представља јединствен пројекат изузетан 
по својој масовности која из године у годину окупља све 
више деце која се „одлучују за спорт“ . Већ многе 
генерације пиротске деце памте Божићне школе  у којима 
су они учествовали као саставни и радосни део детињства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: БЕСПЛАТНИ ПРОГРАМ КОРЕКТИВНЕ ГИМНАСТИКЕ СЛЕР 4.3.4.5 
 
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПИРОТ 
 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: МИЛАН ЈОВАНОВИЋ 
 
ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: 01.02. до 31.12.2014. године 

 
ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део Програма 
организовања спортско рекреативних манифестација. Пројекат има значај јер се реализује са циљем превенције и  
корекције деформитета коштано мишићног система код деце и младих. Пројекат добија на значају јер има инклузивни 
карактер. 
РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА:  

Предвиђени: 
1. Мали број посетилаца 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
35. Нису се појавили предвиђени ризици 
 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
1. Потписан уговор 
2. рачуни 
3. извештаји  

 
РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 
Приходи и примања пројекта 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2014. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01 Средства из буџета 365.000,00 200.000,00    
 Укупно: 365.000,00 200.000,00    

 
                                                                                           Расходи и издавања пројекта 
Функционална класификација расхода: 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

424 Услуге спорта 
  Б: 365.000,00 

О:    
Б: 200.000,00 
О:  

  

  
  Б:  

О: 
Б:  
О: 

  

  
  Б: 

О: 
Б:  
О: 

  

 
Укупно – по 
годинама: 

  Б: 365.000,00 
О:    

Б: 200.000,00 
О:  

  

 
Укупан буџет 
пројекта: 

365.000,00 

 
 
 
 
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 
Основни показатељи реализације пројекта 

Планирано Реализовано 
Активност 

 I – III IV – VI VII - IX X - XII I - III IV - VI VII - IX X – 
XII 

 
Доношење 
плана рада, 
ангажовање 

   Донесен  плана 
рада, 
ангажован 

   



координатора-
стручњака  за 
реализацију 
програма 

координатора-
стручњак  за 
реализацију 
програма 

 

Промотивне 
активности-
успостављање 
сарадње са 
школама 
презентација 
програма 

   Реализоване 
промотивне 
активности прилози у 
медијима и –
успостављена 
сарадња са школама
 

Реализоване 
промотивне 
активности 
прилози у 
медијима и –
успостављена 
сарадња са 
школама 
 

  

 

Реализација програма 
фебруар, март, април, 
мај, септембар, 
октобар, новембар, 
децембар-
индивидуални  
рад са децом  у 
 складу са 
методологијом уз 
коришћење 
 реквизита 

   Реализиван програм   
фебруар, март, кроз
индивидуални 
 рад  са децом  у 
складу са 
методологијом уз 
коришћење 
 реквизита 

Реализиван 
програм   април, 
мај, јун кроз 
индивидуални
 рад  са децом  у 
складу са 
методологијом уз 
коришћење 
 реквизита 

Реализација 
Програма 
септембра 
месеца 
кроз 
индивидуални
 рад  са децом  у 
складу са 
методологијом 
уз коришћење
 реквизита 

 

 
Подношење  
месечних  
извештаја 

   Поднесени   
месечни 
извештаји  

Поднесени 
месечни 
извештаји 

Поднесени 
месечни 
извештаји 

 

         
         
         
Корективне управљачке акције 

Ред. 
бр. 

 

Уочена 
одступања у 

процесу 
реализације 

пројекта 

Образложење 
одступања 

Корективне 
мере које 

треба 
предузети 

Предузете 
корективне 

мере 

1 Активност 
 

    

1.1 
Доношење плана рада, ангажовање 
координатора-стручњака  за реализацију 
програма 

    

1.2 
Промотивне активности-успостављање сарадње 
са школама презентација програма 

    

1.3 

Реализација програма фебруар, март, април, мај, 
септембар, октобар, новембар, децембар-
индивидуални  
рад са децом  у 
 складу са методологијом уз коришћење 
 реквизита 

    

1.4 
Подношење  
месечних  
извештаја 

    

2 Индикатор 
 

    

2.1 
Донесен план реализације координатор 
програма  ангажован 10 уочи реализације 
програма до 20.01.2014 

    

2.2 
Набављени реквизити  10 дана уочи 
реализације програма до 20.01.2014 

    

2.3 
Одржане презентације програма у свим 
основним школама  истакнута обавештења у 
школама са информацијама о месту и времену 

    



реализације програма, обавештења о 
реализацији програма у локалним медијима 
задње недеље јануара месеца у периоду од 
20.01.2014-01.02.2014 

2.4 

Реализација програма сваког радног дана у 
просторијама фитнес сале хале «Кеј» 
фебруар,март,април,мај,септембар,октобарнов
ембар,децембар 

    

2.5 
Подношење месечних извештаја до наредног  
5.ог у месецу 

    

2.6 
Завршни извештај поднет  10 дана по 
реализацији пројекта  

    

2.7      
2.8      
3 Жељени резултат     

3.1 
Донесен план реализације 

Потписан уговор са координатором 
    

3.2 Набављени реквизити     

3.3 
Циљна група- основно школска деца 

информисана о програму 
    

3.4 Програм реализован     
3.5 Поднети месечни извештаји     

3.6 
Поднет завршни извештај 

око 200 детета похађало програм 
    

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: Пројекат корективне гимнастике од изузетног је значаја јер се ради о програму 
чији је основни циљ превенција и то деформитета коштано мишићног система код деце и младих.  Пројекат се ове године 
реализује и изузетно је посећен. Деца у оквиру реализације програма уче како правилно да вежбају и коригују своје 
држање на занимљив начин у спортском амбијенту хале Кеј. Корективна гимнастика која има терапеутску улогу кроз овај 
програм предтавља се као занимљива спортска активност. Програм се реализује сваког радног дана у фитнес сали хале 
Кеј,почео је од фебруара а трајаће целе године.  Деца се друже и вежбају. Програм има инклузивни карактер јер га 
похађају и ученици школе Младост.  
Кључна запажања о реализацији пројекта: Пројекат 
корективне гимнастике од изузетног је значаја јер се ради о 
програму чији је основни циљ превенција и  терапија 
деформитета коштано мишићног система код деце и 
младих. Према резултатима систематских прегледа деце 
свако четврто  дете поседује неки деформитет коштано 
мишићног система као последицу савременог начина 
живота-недовољне физичке активности дугог седења за 
компјутером. Програм пружа прилику свој основно 
школској деци и њиховим родитељима да под надзором 
стручњака и потпуно бесплатно свакодневно спроводе 
вежбе корективне гимнастике. Овим програмом се стварају 
здраве навике свакодневног и правилног вежбања. 
Програм има инклузивни карактер јер су у његову 
реализацију укључена деца са посебним потребама из 
школе Младост. Програм се реализује у току целе године. 
 

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у 
наредном периоду: 
 

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта:  Додатни 
ефекти програма су ти што деца кроз овај програм на 
занимљив начин уче основне корективне вежбе које могу 
радити и код куће и тако стварају навику сталног вежбања. 
 
 

Остали коментари и запажања:  
Програм корективне гимнастике је јединствени бесплатни  
програм ове врсте у Србији.  
 

 

 

 

 



 
НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: МИНИ МАКСИ ЛИГА СЛЕР 4.3.4.6 
 
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПИРОТ 
 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: МАРТИН ШНЕЛЕ 
 
ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: 

 
ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део Програма 
организовања спортско рекреативних манифестација. Пројекат је од изузетног значаја јер се ради о спортско рекреативној 
манифестацији-базичној школи фудбала велике масовности са основним циљем промоције спорта. 
РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА:  

Предвиђени: 
1. Мали број пријављених екипа  

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
36. Нису се појавили предвиђени ризици 
 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
1. Потписани уговори 
2. рачуни 
3. извештаји 
 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 
Приходи и примања пројекта 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2014. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01 Средства из буџета 110.000,00 28.353,00    
       
       

 Укупно: 110.000,00     
 

                                                                                           Расходи и издавања пројекта 
Функционална класификација расхода: 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

423 Остале опште услуге 
  Б: 20.000,00 

О:    
Б: 10.000,00 
О:  

  

424 
Специјализоване 
услуге 

  Б: 70.000,00 
О: 

Б:  
О: 

  

426 Материјали 
  Б: 20.000,00 

О: 
Б: 18.353,00 
О: 

  

 
Укупно – по 
годинама: 

  Б: 110.000,00 
О:    

Б: 28.353,00 
О:  

  

 
Укупан буџет 
пројекта: 

110.000,00 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 
Основни показатељи реализације пројекта 

Планирано Реализовано Активно
ст 

 
I – III IV – VI VII - IX X - 

XII 
I - III IV - VI VII - IX X – XII 

 

Припрема 
такмичарског  дела 
Мини макси лиге -
прављење 
распореда,ангажова

 Потписивање 
меморандума о 
сарадњи са Мини 
макси лигом 

 Припремљен 
такмичарски 
део,све екипе  
направљени 
распореди 

   



ње судија , лекара 

 

Такмичарски део 
мини макси 
лиге,фебруар,март 
 

 Ангажовање 
координатора 
програма, 
прављење плана 
активности 
 

 Одржан 
такмичарски део 
лиге фебруара и 
марта месеца  

   

 

Подела признања  Координација 
активности у 
округу 
 

 Подељена 
признања 
награде и пехари 
најбољима 

   

 

Подношење 
завршног извештаја 

  
Сас танак 
координатора  и 
директора лиге 
 
 
 

 Поднет извештај    

 

  Промотивне 
активности-
успостављање 
сарадње са 
школама 
презентација 
програма- 
октобар 

     

 
  Пријава екипа, 

вођење база 
података 

     

 

  Организација  
ревијалног дела 
мини макси лиге 
–прављење 
распореда, 
координација 
активности у 
округу,ангажовањ
е лекара 

     

 
  Ревијални  део 

лиге новембар, 
децембар 

     

 
  Подношење 

извештаја 
     

         
         
         
         
         
         
         
         
Корективне управљачке акције  

Ред. 
бр. 

Активност Уочена 
одступања у 

процесу 
реализације 

пројекта 

Образложење 
одступања 

Корективне 
мере које 

треба 
предузети 

Предузете 
корективне 

мере 

1 Припрема такмичарског  дела Мини макси лиге -
прављење распореда,ангажовање судија , лекара 

    

1.1 
Такмичарски део мини макси лиге,фебруар,март 
 

    

1.2 Подела признања     



1.3 Подношење завршног извештаја     

1.4 
Потписивање меморандума о сарадњи са Мини макси 
лигом 

    

1.5 
Ангажовање координатора програма, прављење плана 
активности 
 

    

1.6 
Координација активности у округу 
 

    

1.7 

 
Сас танак координатора  и директора лиге 
 
 
 

    

1.8 
Промотивне активности-успостављање сарадње са 
школама презентација програма- октобар 

    

1.9 Пријава екипа, вођење база података     

1.10 
Организација  ревијалног дела мини макси лиге –
прављење распореда, координација активности у 
округу,ангажовање лекара 

    

1.11 Ревијални  део лиге новембар, децембар     
1.12 Подношење извештаја     

2 Индикатор     

2.1 
Припрема такмичарског дела 10 дана пре почетка од 
20.01. до 01.02.2014 

    

2.2 Такмичарски део мини макси лиге  фебруар, март 2014     

2.3 

Подела признања на крају лиге Пирот-април месец до 
15.04.2014 

Подељена 
признања у  

крајем 
марта 

Такмичарски 
део лиге 

завршен до 
краја марта 

  

2.4 
Завршни извештај поднет 10 дана по завршетку лиге- 
април месец до 25.04.2014 

    

2.5 
Потписан меморандум   пре почетка реализације 
ревијалног дела у току  септембра  месеца од 10.09 до 
01.10.2014 

    

2.6 
Направљен план активности 15 дана уочи почетка 
реализације програма- од 20.09 до 01.10.2014 

    

2.7 

2 састанка  координатора са окружним сарадницима   
мини макси лиге  – септембар месец 
Од 15.09 до 01.10.2014 

Састанци 
померени 
за октобар 

месец 

Усаглашавање 
и боља 

координација 
активности 

  

2.8 

Сас танак координатора и директора лиге за Србију-  
Од 15.09 до 01.10.2014 

Померене 
активности 
за октобар 

месец 

Усаглашавање 
и боља 

координација 
активности 

  

2.9 

Одржане презентације програма у свим основним 
школама  истакнута обавештења у школама са 
информацијама о месту и времену реализације 
програма, обавештења о реализацији програма у 
локалним медијима ,  уочи почетка реализације 
програма- од 01.10до 10.10 октобар месец 2014 

    

2.10 
Пријава екипа -октобар месец од 15.10 до 01.11.2014 
 

    

2.11 
Састанак окружних координатора 
Направљени распореди 10дана уочи почетка ревијалног  
дела од 20.10 до 01.11.2014 

    

2.12 
Ревијални део лиге  део лиге у трајању од 2 месеца- 
новембар, децембар 

    

2.13 
Поднет извештај о реализацији ревијалног  дела лиге 10 
дана по завршетку  do 10.01.2015 

    

3 Жељени резултат     
3.1 Створени услови за одржавање такмичарског дела     
3.2 Одржан такмичарски део      



 Око 20 екипа учествује 

3.3 
Лига Пирот завршена подељена признања 
Прваци по групама иду на регионалну лигу 

    

3.4 
Поднет извештај 

Око 300 деце обухваћено лигом 
    

3.5 Потписан меморандум     
3.6 Утврђен план активности     

3.7 
Усаглашене активности створени услови да 

манифестација има окружни карактер 
    

3.8 
Верификација битних елемената лиге, упознавање са 

новим правилима, стварањапредуслова за реализацију 
лиге у целој земљи 

    

3.9 
Циљна група-основно школска деца информисана о 

програму   
    

3.10 Екипе пријављене     
3.11 Организован ревијални  део     

3.12 
Одржан ревијални део лиге 

Учествовало око 30 екипа из целог округа 
    

3.13 Завршен ревијални део,поднет извештај     
СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА:. Пројекат се реализује без икаквих проблем. У току првог тромесечја  
припремљен је и успешно је одржан  такмичарски део. У јануару су одигране  селективне утакмице. Такмичарски део је  
окупио  11 екипа и око  180 деце из целог пиротског округа Димитровград, Бабушница, Бела Паланка, Пирот. Подељени су 
пехари и медаље за све учеснике за постигнуте резултате и  учешће.   
Кључна запажања о реализацији пројекта: Пројекат Мини 
макси лиге реализује се у циљу промоције спорта, здравих 
начина живота, ферплеја, толеранције. Пројекат jе намењен 
деци, реализује се у многим градовима у Србији и у току 
његове реализације деца се друже кроз спортску активност, 
уче се да губе и побеђују и поштују противника Мини макси 
лига се реализује већ неколико година и сваке године 
окупља несмањени број деце нових генерација. 
 

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у 
наредном периоду: 
 

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: Мини 
макси лига као и сви спортски програми има дугорочан 
ефекат –промовише спорт, здрав живот. Деца се кроз 
дружење и бављење спортом уче ферплеју  и толеранцији. 
Додатни ефекат је што се друже кроз спорт деца читавог 
пиротског округа. 
 
 

Остали коментари и запажања: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: ПЛИВАЊЕ ЗА БОГОЈАВЉЕНСКИ КРСТ СЛЕР 4.3.4.7 
 
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПИРОТ 
 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: НЕНАД ЂОРЂЕВИЋ 
 
ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: 03.01. до 21.01.2014. године 

 
ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део Програма 
организовања спортско рекреативних манифестација. Пројекат је од великог значаја јер се ради о традиционалној 
манифестацији првенствено верског али и спортско туристичког значаја 
РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА:  

Предвиђени: 
1. Мали број посетилаца 
2. Недостатак координисаних активности 
 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
37. Нису се појавили предвиђени ризици 
 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
1. Потписани уговори 
2. рачуни 
3. извештаји  

 
РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 
Приходи и примања пројекта 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2014. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01 Средства из буџета 50.000,00 48.350,00    
       
       

 Укупно: 50.000,00 48.350,00    
 

                                                                                           Расходи и издавања пројекта 
Функционална класификација расхода: 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

423 Репрезентација 
  Б: 25.000,00 

О:    
Б: 23.360,00 
О:  

  

426 Материјали 
  Б: 25.000,00 

О: 
Б: 24.990,00 
О: 

  

  
  Б: 

О: 
Б:  
О: 

  

 
Укупно – по 
годинама: 

  Б: 50.000,00 
О:    

Б: 48.350,00 
О:  

  

 
Укупан буџет 
пројекта: 

50.000,00 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 
Основни показатељи реализације пројекта 

Планирано Реализовано 
Активност 

 I – III IV – VI VII - IX X - XII I - III IV - VI VII - 
IX 

X – 
XII 

 
Доношење 
плана 
манифестације 

   Донесен  плана манифестације    

 

Информисање 
јавности – позив 
за ријављивање 
кандидата 

   Информисана јавност кроз 
локалне медије упућен  позив
за пријављивање кандидата 

   



 

Организација 
манифестације-
обавештења ХЕ 
 Пирот, полицији, 
хитној ангажовање 
спасиоца 

   Организација манифестације-
координисане активности 
 саХЕ 
 Пирот, обавештена полиција, 
хитнa ангажовани спасиоца 

   

 

Одржавање 
манифестације, 
литије кроз 
град,пливање за 
крст,ручак за 
учеснике,подела 
признања 

   Одржана  манифестација, 
литије кроз град, органи 
пливање за крст одржано на 
Градском купалишту уз 
 присуство око 100 учесника 
 и око 2000 посматрача, 
ручак за учеснике,подела 
признања 

   

 
Подношење 
извештаја 

   Поднет извештај    

         
         
Корективне управљачке акције 

Ред. 
бр. 

 
Уочена одступања у 
процесу реализације 

пројекта 

Образложење 
одступања 

Корективне мере које 
треба предузети 

Предузете корективне 
мере 

1 Активност 
 

    

1.1 
Доношење 
плана 
манифестације 

    

1.2 

Информисање 
јавности – позив 
за ријављивање 
кандидата 

    

1.3 

Организација 
манифестације-
обавештења ХЕ 
 Пирот, полицији, 
хитној ангажовање 
спасиоца 

    

1.4 

Одржавање 
манифестације, 
литије кроз 
град,пливање за 
крст,ручак за 
учеснике,подела 
признања 

    

1.5 
Подношење 
извештаја 

    

2 Индикатор 
 

    

2.1 

Именовање 
чланова 15 дана 
пре 
манифестације 
до 04.01.2014 

    

2.2 

Састанак 
организационог 
одбора 
До 07.01.2014 

    

2.3 

Огласи и 
обавештења у 
локалним 
медијима 10 
дана  уочи 

    



манифестације 

2.4 

Састанак 
организационог  
одбора,координ
ација 
активности 
7 дана уочи 
манифестације 

    

2.5 

Манифестација 
одржана 19. 
Јануара на 
Градском 
купалишту 

    

2.6 
Извештај поднет 
до 01.02.2014 

    

3 Жељени 
резултат 

    

3.1 
Оформљен 

организациони 
одбор 

    

3.2 
Донет план 

манифестације 
    

3.3 

Јавност 
информисана 
Пријављени 
кандидати 

    

3.4 
Манифестација 
организована 

    

3.5 

Манифестација 
одржана,учеств

овало око 
100пливача,пре

ко 2000 људи 
присуствовало 

    

3.6 Поднет извештај     
СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: Манифестација Пливања за Богојављенски крст је  традиционална 
манифестација првенствено верског али и спортско туристичког значаја која је у 2014 години успешно одржана. Спортски 
центар Пирот и ове године је показао да има  има технички капацитет организације оваквих масовних манифестација  које 
укључују низ  координисаних активности.. Манифестација је била рекордно посећена  око 2000 посматрача и учествовао је 
рекордан број пливача. 
Кључна запажања о реализацији пројекта: Манифестација 
Пливања за Богојављенски крст је  традиционална 
манифестација првенствено верског али и спортско 
туристичког значаја. Пирот је међу  градовима  у којима се 
ова манифестација одржава Сваке године ова 
манифестација има све већи број и учесника али и 
посматрача и слике пливача и масе људи на Градском 
купалишту зими обишле су читаву Србију. 

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у 
наредном периоду: 
 

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: 
Пирот се налази међу градовима у Србији који шаљу слику 
храбрих људи и чува своју веру . Ова манифестација поред 
изузетно верског карактера има и туристички значај јер  се 
слике са манифестације налазе у свакој брошури и 
календару из Пирота. 
 
 

Остали коментари и запажања: 
 

 

 

 



 
НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: УНАПРЕЂЕЊЕ СТРУЧНОГ РАДА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ СЛЕР 4.3.4.8 
 
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПИРОТ 
 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: НЕНАД ЂОРЂЕВИЋ 
 
ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА:  

 
ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део Програма 
организовања спортско рекреативних манифестација. Пројекат има изузетан едукативни значај јер даје смернице за 
реализацију било каквих спортско рекреативних активности и манифестација-упознаје са Стратегијом развоја спорта и њеним 
циљевима. 
РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА:  

Предвиђени: 
3. Мали број посетилаца 

 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
38.  

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
1. Потписани уговори 
2. рачуни 
3. извештаји  
 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 
Приходи и примања пројекта 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2014. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01 Средства из буџета 60.000,00     
       
       

 Укупно: 60.000,00     
 

                                                                                           Расходи и издавања пројекта 
Функционална класификација расхода: 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

423 Остале услуге 
  Б: 60.000,00 

О:    
Б:  
О:  

  

  
  Б: 60.000,00 

О: 
Б:  
О: 

  

  
  Б: 

О: 
Б:  
О: 

  

 
Укупно – по 
годинама: 

  Б: 60.000,00 
О:    

Б:  
О:  

  

 
Укупан буџет 
пројекта: 

60.000,00 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 
Основни показатељи реализације пројекта 

Планирано Реализовано Активност 
 I – III IV – VI VII - IX X - XII I - III IV - VI VII - IX X – XII 

 

Припрема 
семинара – 
ангажовање 
стручних 
предавача 

       



 

Техничка 
организација 
семинара-
уговарање сале, 
озвучења 

       

 

Промотивне 
активности,инфо
рмисање 
јавности, 
позивање 
гостију 

       

 
Реализација 
семинара 

       

         
         
         
Корективне управљачке акције 

Ред. 
бр. 

 

Уочена 
одступања у 

процесу 
реализације 

пројекта 

Образложење 
одступања 

Корективне мере које 
треба предузети 

Предузете корективне 
мере 

1 Активност 
 

    

1.1 

Припрема семинара – 
ангажовање стручних 
предавача 

Активности 
померене  за 

треће 
тромесечје 

Процењено је да ће 
манифестација имати 

бољи ефекат када буде 
већи  корисника могао 

да у њој учествује 
 ( представници 

спортских клубова 
после летњег 

припремног периода) 

  

1.2 

Техничка организација 
семинара-уговарање 
сале, озвучења 

Активности 
померене  за 

треће 
тромесечје 

Процењено је да ће 
манифестација имати 

бољи ефекат када буде 
већи  корисника могао 

да у њој учествује 
 ( представници 

спортских клубова 
после летњег 

припремног периода 

  

1.3 

Промотивне 
активности,информиса
ње јавности, позивање 
гостију 

Активности 
померене  за 

треће 
тромесечје 

Процењено је да ће 
манифестација имати 

бољи ефекат када буде 
већи  корисника могао 

да у њој учествује 
 ( представници 

спортских клубова 
после летњег 

припремног периода 

  

1.4 

Реализација семинара Активности 
померене  за 

треће 
тромесечје 

Процењено је да ће 
манифестација имати 

бољи ефекат када буде 
већи  корисника могао 

да у њој учествује 
 ( представници 

спортских клубова 
после летњег 

припремног периода 

  

2 Индикатор 
 

    



2.1 
Припрема семинара 30 
дана пре реализације 
До 10.01.2014 

    

2.2 

Организација семинара 
10 дана пре 
реализација 
У периоду 01.02.2014-
10.02.2014 

    

2.3 

3 прилога у локалним 
медијима, 
Позвани гости 
спортисти, спортски 
радници,руководства 
спортских центара из 
округа –сви субјекти 
 

    

2.4 

Реализација 
једнодневног  
семинара прве недеље 
фебруара месеца до 
10.02.2014 

    

3 Жељени резултат     
3.1 Семинар припремљен     
3.2 Организован семинар     
3.3 Јавност информисана     

3.4 
Семинар реализован 
Присуствовало око 50 

званица 

    

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: Реализација пројекта одложена је за треће тромесечје јер се константовало да ће 
имати бољи резултат и ефекат и бити боље припремљена   када је већи број директних учесника представника спортских 
клубова доступан после летњег припремног периода. 
Кључна запажања о реализацији пројекта: 
Реализација пројекта померена за треће тромесечје јер се 
сматра да ће пројекат имати боље ефекте  и већи број 
учесника. 
 

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у 
наредном периоду: 
Боља процена времена реализације пројекта . 

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: 
 
 

Остали коментари и запажања: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: Јавни рад Социјална интеграција особа са инвалидитетом запошљавањем у спортским 
делатностима СЛЕР 4.3.4.9 
  
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПИРОТ 
 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: НЕНАД ЂОРЂЕВИЋ 
 
ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: ЈУЛ 2013. – ЈАНУАР 2014. 

 
ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат има изузетан 
социјални значај, јер се омогућава интеграција особа са инвалидитетом у друштвену заједницу. Трајање пројекта је шест 
месеци и у наведеном периоду особе са инвалидитетом обављају послове у вези са спортском делатношћу. 
 
РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА: 

Предвиђени: 
52. Повреде на раду 
53. Кашњење са уплатама од стране НСЗ 
54. --- 

 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 
39. Нису се појавили предвиђени ризици 
 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
26. Потписани уговори 
27. Фотографије 
28. Обрачуни зарада 

 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 
Приходи и примања пројекта 

  
Износ 

(2014. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  
финансирања 

Опис Планирано Реализовано 
Износ 

(2014. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

07 
Донације од осталих 
нивоа власти 

412.000,00 347.803,00    

       
       

 Укупно: 412.000,00 347.803,00    
 

                                                                                           Расходи и издавања пројекта 
Функционална класификација расхода: 

2014 Еко.  
клас. 

Опис 2012 2013 
Планирано Реализовано 

2015 2016 

411 
Плате, додаци и 
накнаде запослених 

  Б:  
О:330.000,00 

Б:  
О:283.937,00 

  

412 

Социјални 
доприноси на терет 
послодавца 

  Б:  
О: 60.000,00 

Б:  
О: 50.823,00 

  

415 
Накнаде трошкова 
за запослене 

  Б:  
О: 20.000,00 

Б:  
О: 13.043,00 

  

421 Стални трошкови 
  Б: 

О: 2.000,00 
   

 
Укупно – по 
годинама: 

  Б:  
О:412.000,00 

Б:  
О: 347.803,00 

  

 
Укупан буџет 
пројекта: 

412.000,00 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 
Основни показатељи реализације пројекта 

Планирано Реализовано Активност 
 I – III IV – VI VII - IX X - XII I - III IV - VI VII - IX X – XII 

 
Завршетак 
пројекта  

   Завршетак 
пројекта 

   

 Подноше    Подноше    



ње 
извештаја 
НСЗ 

ње 
извештаја 
НСЗ 

         
Корективне управљачке акције 

Ред. 
бр. 

 
Уочена одступања у 
процесу реализације 

пројекта 

Образложење 
одступања 

Корективне мере које 
треба предузети 

Предузете корективне 
мере 

1 Активност 
 

    

1.1      
1.2      
...      
2 Индикатор 

 
    

2.1      
2.2      
...      
3 Жељени 

резултат 
    

3.1      
3.2      
...      

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: Пројекат је реализован и имао је изузетну важност за особе са инвалидитетом које 
су се упознале са начином рада у Спортском центру Пирот и са спортским делатностима. Истовремено је урађено више 
послова од друштвено социјалног значаја за Општину Пирот. 
Кључна запажања о реализацији пројекта: 
Социјална интеграција је пуно значила особама са 
инвалидитетом. 

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у 
наредном периоду: 

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: 
Друштвено социјални значај за Општину Пирот. 

Остали коментари и запажања: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


