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Одељење за ванпривредне делатности, у складу са чланом 21. Уредбе о средствима за
подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног
интереса које реализују удружења („Сл. гласник РС”, број 16/2018) и чланом  21. Одлуке о
критеријумима  и поступку  доделе  средстава  из  буџета  Града  Пирота  за  финансирање  и
суфинансирање програма од јавног интереса (,,Сл. града Ниша“, број 3/2019), утврђује 

ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗОВАНОЈ ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПРОГРАМИМА/ПРОЈЕКТИМА

УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У 2022. ГОДИНИ

1.  По  спроведеном конкурсу  II  бр.  40-176/2021  и  Измени и  допуни  конкурса   II  бр.  40-
176/2022  за  финансирање  и  суфинансирање  програма/пројеката  од  јавног  интереса  које
реализују  удружења  грађана  средствима  из  буџета  Града  Пирота  у  области:  Социјалне
заштите,  борачко  инвалидске  заштите,  заштите  лица  са  инвалидитетом,  заштите  интерно
расељених и избеглих лица и друштвене бриге о старим особама; Друштвене бриге о деци и
младима,  подстицање  наталитета;  Заштите  и  промовисања  људских  и  мањинских  права,
образовања, науке и развоја међународне сарадње; Развој хуманитарних и других програма у
којима удружења искључиво и непосредно следе јавне потребе (  борбе против корупције,
заштита  потрошача,  заштита  животне  средине,  заштита  животиња  и  сл.);  Подстицање  и
развој привредних делатности (пољопривреда, туризам, стари и ретки занати и др.), у оквиру
раздела 4,  Програм 15 – Опште услуге  локалне самоуправе,  Програмска активност 001 –
Функционисање  локалне  самоуправе  и  градских  општина,  Фукнкција  130,  Позиција  61,
Економска  класификација  481  –  Дотације  невладиним  огранизацијама,  реализована  су
средства у износу од 7.929.808 динара.

Р.Б. Назив удружења Назив програма/пројекта Одобрен буџет

1.
Удружење грађана ,,Тернипе“

,,Координација и мониторинг
спровођења јавних политика за
унапређење Рома и Ромкиња у

Пироту током 2022. године“

264.000

2.
Међуопштинска организација

глувих и наглувих ,,Пирот“

,,Наша борба са тишином –
подршка глувим и наглувим

особама у Пироту у 2022.
години“

3.144.308

3. Међуопштинска организација
слепих и слабовидих ,,Пирот“

,,Подршка слепим и
слабовидим особама у Пироту у

2022. години“

2.088.000

4. Удружење пензионера града
Пирота

,,Стари за старе“ 300.000

5. Удружење ,,Добровољно
ватрогасно друштво Пирот“

,,Будимо чувари Пирота!“ 80.000
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6. Клуб одгајивача голубова
српских високолетача

,,Шампиони“

,,Небески високолетачи Пирот
2022. година“

35.000

7. Удружење ,,Жене југа“ ,,Оснаживање жена за
поспандемијску кризу“

50.000

8. Удружење ,,Мултилатерални
центар“

,,Повезивање локалних
самоуправа у циљу ефикаснијег

коришћења биомасе“

220.000

9. Градски одбор Савеза удружења
бораца народно-ослободилачких

ратова Пирота

,,Обележавање и неговање
слободарских традиција града

Пирота“

120.000

10. Удружење историчара Пирота ,,Бугарска окупација Пирота
1941-1944. године“

252.500

11. Удружење за неговање и
очување старих и уметничких

заната ,,Грлица“

,,Презентација, едукација и
обука за очување пиротског

ћилимарства“

100.000

12. Удружење ,,Птице певачице
фауне Европе“

,,Традиционално такмичење у
песми штиглића – Шампиони

балкана 2022.“

50.000

13. Удружење жена ,,Лав“ ,,Препознај – реци НЕ насиљу“ 120.000

14. Удружење грађана ,,Орлова
круша“

,,Да нам стада не остану жедна“ 79.000

15. Удружење просветних
радника ,,Логос“

,,Туризам и угоститељство“ 97.000

16. Спортско друштво одгајивача
голубова српских висколетача

YU-235 ,,Пирот“

,,Српски високолетач голуб
птица мира“

60.000

17. Одред извиђача ,,Стара планина“ ,,Чувари природе“ 90.000

18. Удружење грађана ,,Тернипе“ ,,Центар за помоћ и подршку
породици“

200.000

19. Удружење ,,КУД Дукат“ ,,Фестивал фолклора –
Старопланинска седенћа 2022“

100.000

20. Удружење ратних и
мирнодопских војних инвалида

општине Пирот

,,Такмичење у риболову за
ратне и мирнодопске војне

инвалиде у дисциплини – Лов
рибе удицом на пловак“

70.000

21. Радио клуб ,,Пирот“ ,,Радио аматери у вежби Штаба
за ванредне ситуације“

130.000

22. Културно уметнички центар
,,Фортуна“ 

,,Матурантска парада 2022. -
обука матураната“

110.000
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23. Одред извиђача Пирот ,,Табор извиђача – Долина
Височице 2022.“

90.000

24. Кинолошко друштво Пирот ,,Национална изложба паса свих
раса ЦАЦ Пирот 2022.“

80.000

25. Тим за екологију, културу и
образовање ЕКО-РЕАКЦИЈА

,,Матурантска парада 2022.“ 404.250

Напомена:  Износ од 404.250 динара за финансирање пројекта ,,Матурантска парада 2022.“,
који је подео Тим за екологију, културу и образовање ЕКО-РЕАКЦИЈА, финансираће  се са
функције  130  -  Опште  услуге,  позиција  74,  економска  класификација  481  -  дотације
невладиним организацијама.

2.  По  спроведеном  конкурсу  II  бр.  40-177/2021  за  финансирање  и  суфинансирање
програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења грађана средствима из буџета
Града Пирота у области заштите здравља, у оквиру раздела 4, Програм 15 – Опште услуге
локалне  самоуправе,  Програмска  активност  001  –  Функционисање локалне  самоуправе  и
градских општина, Фукнкција 130, Позиција 61, Економска класификација 481 – Дотације
невладиним огранизацијама, реализована су средства у износу од 414.214 динара.

Р.Б. Назив удружења Назив програма Одобрен буџет

1. Удружење „Мултилатерални
центар”

„Остави сад ...пушење или
здравље“

150.000

2. Удружење за екологију и
заштиту животе средине ,,Геа“

,,Лекар волонтер“ 168.214

3. Удружење „КУД Дукат“ ,,Игром и песмом до здравља и
друге младости”

56.000

4. Спортско друштво одгајивача
голубова Српских високолетача

YU – 235 Пирот

„Здравље као приоритет“ 40.000

3.  По  спроведеном  конкурсу  II  бр.  453-64/2022  за  финансирање  и  суфинансирање
програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења грађана средствима из буџета
Града  Пирота  у  области  омладинске  политике,  у  оквиру раздела  4,  Програм 14  –  Развој
спорта  и  омладине,  Програмска  активност  0005  –  Спровођење  омладинске  политике,
Фукнкција  130,  Позиција  83,  Економска  класификација  481  –  Дотације  невладиним
огранизацијама, реализована су средства у износу од 400.000 динара.

Р.Б. Назив удружења Назив програма Одобрен буџет

1. Удружење за екологију и
заштиту животне средине ,,Геа“

,,Вештина комуникације
младих“

140.000

2. Удружење ,,Мултилатерални
центар“

,,Пирот – Град фестивала“ 260.000
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4.  По  спроведеном  конкурсу  II  бр.  453-8/22  за  финансирање  и  суфинансирање
програма/пројеката за реализацију Локалног плана акције за децу Пирота, у оквиру раздела 4
Програма 11 – Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0019 – Подршка деци и
породици са децом, Функција 040, Позиција 37,  економска класификација 481 – Дотације
невладиним организацијама, реализована су средства у износу од 2.060.000 динара.

Р.Б. Назив удружења Назив програма Одобрен буџет

1. Удружење ликовних и
примењених уметника ,,НОВА

АРТ СЦЕНА“

„Уметнички времеплов“
300.000

2. Удружење ,,КУД Дукат“ ,,Школа стрипа Миодрага
Ивановића“ 80.000

3. Удружење Рома ,,Атсинкани
Цигани“

,,Боље здравље и образовање, за
бољи живот деце“ 40.000

4. Удружење за екологију и
заштиту животне средине ,,ГЕА“

,,Стави праву ствар на право
место“

70.000

5. Удружење за помоћ МНРЛ
,,Пирот“

,,Рана стимулација кроз додатну
психосоцијалну подршку деци

са развојним сметњама и
њиховим породицама“

200.000

6. Међуопштинска организација
глувих и наглувих ,,Пирота“

,,Алтернативини вид
комуникације – знаковни језик“

50.000

7. Едукативни центар ,,Акцент“ ,,Један смо свет“ 106.000

8. Удружење ,,Милица“ ,,Помози ми свете да постанем,
срећно дете“

80.000

9. Удружење Пријатељи деце
Пирот

„Здрав став -здрав живот“ 210.000

10. Удружење Пријатељи деце
Пирот

„Дечија недеља“ 186.600

11. Друштво за добровољни рад и
помоћ деци ,,ОСМЕХ“

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

100.000

12. Удружење драмских
уметника ,,Тантијема“

,,Поклонимо ђацима чаролију“ 88.400

13. Удружење грађана одред
извиђача ,,Стара планина“

,,Покрени се“
150.000

14. Удружење ,,Ромкиње са села“ ,,Од читања се расте“ 134.250

15. Удружење историчара Пирота ,,Пирот наших предака –
истраживачко едукативне

радионице“

137.500

16. Културно – уметнички
центар ,,Фортуна“

,,Љубав за понети“ 110.000
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17. Удружење ,,Мултилатерални
центар“

,,Ученици генерације –
Будућност града Пирота“

200.000

18. Удружење жена ,,ЛАВ“ ,,Заштитимо децу од сајбер
насиља“

177.250

19. Удружење жена са села
,,Изворско зрно“

,,Моја здрава ужина – Боље
здравље за сву децу“ 80.000

20. Удружење грађана ,,Родитељ“ ,,Пузијада - Маме које имају
подршку дуже доје“

60.000

Напомена: Пројекат ,,Пузијада – Маме које имају подршку дуже доје“, реализован од стране
Удружења грађана ,,Родитељ“ је финансиран из текуће буџетске резерве.

5.  По  спроведеном  конкурсу  II  бр.  453-82/21  за  финансирање  и  суфинансирање
програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења грађана средствима из буџета
Града  Пирота  ,,Божићна  школа  2022.“,  у  оквиру  раздела  4,  Програм  15  –  Опште  услуге
локалне  самоуправе,  Програмска  активност  001  –  Функционисање локалне  самоуправе  и
градских општина,  Функција 130,  Позиција 61,  Економска класификација 481 – Дотације
невладиним организацијма, реализована су средства у износу од 300.000 динара.

Р.Б. Назив удружења Назив програма Одобрен буџет

1. Удружење грађана ,,Догматика“ ,,Школа програмирања у
Гимназији Пирот“

28.000

2. Удружење за промоцију
здравља ,,Демирис“

,,Вежбај паметно – буди здрав“ 28.000

3. Едукативни центар ,,Акцент“ ,,Уз певање и енглески језик
Божић нам је лепши“

20.000

4. Културно едукативни центар
,,Фортуна“

,,Божићна школа 2022. - школа
балета“

28.000

5. Удружење за помоћ МНРЛ
,,Пирот“

,,Психомоторка реедукација“ 28.000

6. Удружење за екологију и заштиту
животне средине ,,ГЕА“

,,Божићна школа екологије
2022.“

28.000

7. Удружење ,,КУД Дукат“ ,,Школа хармонике и школа
фолклора (школа народне
традиције фолклорног и
музичког стваралаштва)“

28.000

8. Удружење пиротских трубача ,,Божићна школа трубе“ 28.000

9. Удружење пчелара ,,Пиротска
долина“

,,Школа пчеларства“ 28.000

10. Удружење за промоцију
социјалне инклузије ,,Корак по

корак“

,,Спортско-едукативне вежбе за
децу ометену у развоју“

28.000
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11. Удружење ,,Пријатељи деце
Пирот“

,,Веселе мозгалице – Монтесори
радионице“

28.000
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