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                ПИРОТ

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (,,Сл. Гласник РС“ бр. 129/17) и члана 39. 
Статута  Града Пирота (,,Сл.  лист  града Ниша“ бр.  52/16)  и члана 14.  Одлуке  о критеријумима и  
поступку доделе средстава из буџета Града Пирота за финансирање и суфинансирање програма и  
пројеката од јавног интереса бр.06/76-13 градоначелник Пирота доноси

ОДЛУКУ

О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА 
ГРАДА ПИРОТА

РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ ПИРОТА

Из буџета Града Пирота за 2018. годину, у оквиру Програма 11 - Социјалана и дечија заштита, 
Програмска активност 0006-Подршка деци и породицама са децом, функција 040 - Социјална помоћ 
угроженом становништву некласификована на другом месту, позиција 27, економска класификација  
423-  Локални  план  акције  за  децу,  одобравају  се  средства  за  финансирање  следећих  пројеката  
удружења грађана ради реализације ЛПА за децу Пирота:

1. Пројекат  ,,Примењено  знање  је  моћ”,  пројекат  поднело  Удружење  грађана  ,,Тернипе“,  са 
седиштем у Пироту у износу од 67.000 динара;

2. Пројекат ,,Ти и ја – јасна комуникација-успешна комуникација”,  пројекат поднело Удружење 
грађана ,,Пријатељи деце Пирот“, са седиштем у Пироту у износу од 52.630 динара;

3. Пројекат ,,Дечија недеља 2018“, пројекат поднело Удружење грађана ,,Пријатељи деце Пирот“, 
са седиштем у Пироту у износу од 153.170 динара;

4. Пројекат  ,,Ризично  понашање  и  здравље“,  пријаву  поднело  Удружење  за  помоћ  МНРЛ 
,,Пирот“, са седиштем у Пироту у износу од 130.000 динара.;

5. Пројекат ,,Ученици генерације-будућност града Пирота“, пријаву поднело Удружење за помоћ 
МНРЛ ,,Пирот“, са седиштем у Пироту у износу од 182.000 динара.;

6. Пројекат  ,,Пружање  подршке  деци  са  сметњама  у  развоју  у  редовним  школама“,  пријаву 
поднело Удружење за  помоћ МНРЛ ,,Пирот“,  са  седиштем у  Пироту у  износу од  400.000 
динара.;

7. Пројекат ,,Рекреативно-едукативни програм у природи за децу ометену у развоју“,  пријаву 
поднело Удружење за промоцију социјалне инклузије ,,Корак по корак“, са седиштем у Пироту 
у износу од 100.000 динара;

8. Пројекат ,,Музичка радионица – Квартет“, пријаву поднело Удружење грађана ,,Визија“, са 
седиштем у Пироту у износу од 77.000 динара;

9. Пројекат  ,,Дечији  вршњачки  клуб-подршка  одрастању“,  пријаву  поднео  Центар  за  развој 
превентивних политика ,,Пирот“, са седиштем у Пироту у износу од 217.500 динара;

10. Пројекат ,,Моја здрава ужина-боље здравље за сву децу“, пријаву понело Удружење жена са 
села ,,Изворско зрно“, са седиштем у с. Извор у износу од 65.000 динара;

11. Пројекат  ,,Материце“,  пријаву  поднело  Коло  српских  сестара-месни  одбор  ,,Пирот“,  са 
седиштем у Пироту у износу од 234.000 динара;

12. Пројекат ,,Бајковито путовање“, пријаву поднело Удружење ликовних и примењених уметника 
,,Нова арт сцена“, са седиштем у Пироту у износу од 100.000 динара;



13. Пројекат ,,Играм, певам, свирам“, пријаву поднело Удружење грађана ,,Фортуна“, са седиштем 
у Пироту у износу од 122.698 динара;

14. Пројекат ,,У знању је моћ – 2018“,  пријаву поднело Друштво за  добровољни рад и помоћ  
деце ,,Осмех“, са седиштем у Пироту у износу од 135.690 динара;

15. Пројекат  ,,Методичко-радионичарски  поступци  у  раду  са  децом  са  развојним  сметњама“, 
пријаву поднела  Међуопштинска  организација  глувих и  наглувих ,,Пирот“,  са  седиштем у 
Пироту у износу од 129.000 динара;

16. Пројекат  ,,И  за  мене  места  има“,  пријаву поднело  Удружење  жена  ,,Лав“,  са  седиштем  у 
Пироту у износу од 86.400 динара;

17. Пројекат ,,Маме  које  имају подршку дуже доје и Пузијада 2018.  године“,  пријаву поднело 
Удружење грађана ,,Родитељ Пирот“, са седиштем у Пироту у износу од 55.500 динара;

18. Пројекат  ,,Поклонимо првацима чаролију“,  пријаву поднело Удружење драмских уметника 
,,Тантијема“, са седиштем у Пироту у износу од 80.400 динара;

19. Пројекат ,,Срећна и здрава деца“, пријаву поднела Социјално земљорадничка задруга ,,Нова 
перспектива“, са седиштем у Пироту у износу од 62.000 динара;

20. Пројекат  ,,Пролећна  школа  пријатељства“,  пријаву  поднео  Центар  за  подршку  локалној 
заједници ,,Моме“, са седиштем у Пироту у износу од 50.000 динара;

Сви горе наведени пројекти су подржани учешћем на Јавном конкурсу бр.  II  40-155/2018 од 
24.01.2018. године.

Уговор о финансирању пројекта са напред наведеним удружењем грађана, биће закључен у 
року од 15 дана по коначности Одлуке.

Овлашћује  се  Градска  управа  -  Одељење  за  ванпривредне  делатности да  сачини  уговор  о 
финансирању напред наведених пројекта.

О б р а з л о ж е њ е

Одлуком о буџету Града Пирота за 2018. годину, на име реализације Локалног плана акције за 
децу Пирота путем Јавног конкурса опредељена су средства у износу од 2.500.000 динара.

Градоначелник Пирота је на основу Одлуке о критеријумима и поступку доделе средстава из 
буџета  Града Пирота за  финансирање и суфинансирање програма и пројеката  од  јавног  интереса  
бр.06/76-13 од 04.10.2013.  године,  расписао Јавни конкурс  за  финансирање пројеката из следећих 
области:

1. Смањење сиромаштва код деце;
2. Квалитетно образовање за сву децу;
3. Боље здравље за сву децу;
4. Унапређење положаја и права деце са сметњама у развоју и са инвалидитетом;
5. Заштита права деце без родитељског старања;
6. Заштита деце од злостављања, занемараивања, искоришћавања и насиља.

На објављени конкурс број  II  40-155/2018 у периоду до 28.02.2018. год. пријаве су поднеле 
следеће ОЦД:

 Удружење грађана ,,Тернипе“, назив пројекта ,,Примењено знање је моћ“
 Удружење грађана ,,Тернипе“, назив пројекта ,,Креатори сопствене будућности“
 Удружење грађана ,,Пријатељи деце Пирот“, назив пројекта ,,Ти и ја – јасна комуникација-

успешна комуникација“
 Удружење грађана ,,Пријатељи деце Пирот“, назив пројекта ,,Дечија недеља 2018.“
 Удружење  грађана  ,,Пријатељи  деце  Пирот“,  назив  пројекта  ,,Поруке  деци-поруке  за 



будућност“
 Удружење за помоћ МНРЛ ,,Пирот“, назив пројекта ,,Ризично понашање и здравље“
 Удружење за  помоћ МНРЛ ,,Пирот“,  назив  пројекта  ,,Ученици генерације-будућност  града 

Пирота“
 Удружење за помоћ МНРЛ ,,Пирот“, назив пројекта ,,Пружање подршке деци са сметњама у 

развоју у редовним школама“
 Удружење за промоцију социјалне инклузије ,,Корак по корак“, назив пројекта ,,Рекреативно-

едукативни програм у природи за децу ометену у развоју“
 Удружење за промоцију социјалне инклузије ,,Корак по корак“, назив пројекта ,,Корак напред 

у развоју говорно језичких способности“
 Удружење грађана ,,Визија“, назив пројекта ,,Музичка радионица – Квартет“
 Удружење грађана ,,Визија“, назив пројекта ,,Безбедан лет у виртуелни свет“
 Центар за развој превентивних политика ,,Пирот“, назив пројекта ,,Дечији вршњачки клуб – 

подршка одрастању“
 Удружење жена са села ,,Изворско зрно“, назив пројекта ,,Моја здрава ужина-боље здравље за  

сву децу“
 Удружење просветних радника ,,Логос“, назив пројекта ,, ИН 2018 – Иновирај наставу 2018“
 Коло српских сестара – месни одбор ,,Пирот“, назив пројекта ,,Материце“
 Удружење ликовних и примењених уметника  ,,Нова арт сцена“,  назив пројекта ,,Бајковито 

путовање“
 Удружење грађана ,,Фортуна“, назив пројекта ,,Играм, певам, свирам“
 Одред извиђача ,,Пирот“, назив пројекта ,,Мајски сусрети извиђача“
 Друштво за добровољни рад и помоћ деце ,,Осмех“, назив пројекта ,,У знању је моћ – 2018“
 Међуопштинска  организација  глувих  и  наглувих  ,,Пирот“,  назив  пројекта  ,,Методичко-

радионичарски поступци у раду са децом са развојним сметњама“
 Удружење жена ,,Лав“, назив пројекта ,,И за мене места има“
 Културно информативни центар ,,Пралипе“, назив пројекта ,,Вршњачка медијација“
 Удружење грађана ,,Родитељ Пирот“, назив пројекта ,,Маме које имају подршку дуже доје и 

Пузијада 2018. године“
 Удружење драмских уметника ,,Тантијема“, назив пројекта ,,Поклонимо првацима чаролију“
 Социјално  земљорадничка  задруга  ,,Нова  перспектива“,  назив  пројекта  ,,Срећна  и  здрава 

деца“
 Центар  за  подршку  локалној  заједници  ,,Моме“,  назив  пројекта  ,,Пролећна  школа 

пријатељства“
 Центар за развојну подршку и иницијативу ,,Новитас“, назив пројекта ,,Наставак рада СОС 

телефона“
 Сценско уметнички центар ,,Bailamos, назив пројекта ,, 1. јун – међународни дан детета“
 Спортско  рекреативно  удружење  ,,Стара  планина  4x4”,  назив  пројекта  ,,Безбедност  деце- 

Бициклиста у саобраћају“
 Спортско удружење ,,Swan”, назив пројекта ,,Путем креативности до изврсности“

Пре разматрања пристиглих пројеката Комисија је усвојила следеће критеријуме за оцењивање 
пројеката:

 усклађеност пројекта са свим захтевима конкурса (15) десет бодова;
 стручност особља ангажованих на пројекту (20) двадесет бодова;
 обухват деце у пројекту (20) двадесет бодова;
 одрживост пројекта (20) двадесет бодова;
 сарадња са локалном заједницом (10) десет бодова;
 обезбеђено  сопствено  новчано  учешће,  односно  обезбеђено  суфинансирање  пројекта  из 

других извора (15) десет бодова.

Комисија је предложила да се суфинансирају пројекти који су добили 60 и више бодова.



По разматрању предлога Комисије, градоначелник Пирота је одлучио да предлог прихвати и 
Уговоре закључи са:

 Удружење грађана ,,Тернипе“, назив пројекта ,,Примењено знање је моћ“
 Удружење грађана ,,Пријатељи деце Пирот“, назив пројекта ,,Ти и ја – јасна комуникација-

успешна комуникација“
 Удружење грађана ,,Пријатељи деце Пирот“, назив пројекта ,,Дечија недеља 2018.“
 Удружење за помоћ МНРЛ ,,Пирот“, назив пројекта ,,Ризично понашање и здравље“
 Удружење за  помоћ МНРЛ ,,Пирот“,  назив  пројекта  ,,Ученици генерације-будућност  града 

Пирота“
 Удружење за помоћ МНРЛ ,,Пирот“, назив пројекта ,,Пружање подршке деци са сметњама у 

развоју у редовним школама“
 Удружење за промоцију социјалне инклузије ,,Корак по корак“, назив пројекта ,,Рекреативно-

едукативни програм у природи за децу ометену у развоју“
 Удружење грађана ,,Визија“, назив пројекта ,,Музичка радионица – Квартет“
 Центар за развој превентивних политика ,,Пирот“, назив пројекта ,,Дечији вршњачки клуб – 

подршка одрастању“
 Удружење жена са села ,,Изворско зрно“, назив пројекта ,,Моја здрава ужина-боље здравље за  

сву децу“
 Коло српских сестара – месни одбор ,,Пирот“, назив пројекта ,,Материце“
 Удружење ликовних и примењених уметника  ,,Нова арт сцена“,  назив пројекта ,,Бајковито 

путовање“
 Удружење грађана ,,Фортуна“, назив пројекта ,,Играм, певам, свирам“
 Друштво за добровољни рад и помоћ деце ,,Осмех“, назив пројекта ,,У знању је моћ – 2018“
 Међуопштинска  организација  глувих  и  наглувих  ,,Пирот“,  назив  пројекта  ,,Методичко-

радионичарски поступци у раду са децом са развојним сметњама“
 Удружење жена ,,Лав“, назив пројекта ,,И за мене места има“
 Удружење грађана ,,Родитељ Пирот“, назив пројекта ,,Маме које имају подршку дуже доје и 

Пузијада 2018. године“
 Удружење драмских уметника ,,Тантијема“, назив пројекта ,,Поклонимо првацима чаролију“
 Социјално  земљорадничка  задруга  ,,Нова  перспектива“,  назив  пројекта  ,,Срећна  и  здрава 

деца“
 Центар  за  подршку  локалној  заједници  ,,Моме“,  назив  пројекта  ,,Пролећна  школа 

пријатељства“

ГРАДОНАЧЕЛНИК ПИРОТА
  _________________________
            мр Владан Васић


