
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 2020. ГОДИНИ

1.  По  спроведеном  конкурсу  II  бр.  40-845/2019  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.), функција 130 – Опште услуге, позиција
53,  економска класификација  481 –  Дотације  невладиним организацијама,  реализована  су
средства у износу од 6.441.280,53 динара.

Р.Б. Назив удружења Назив програма Одобрен буџет

1. Међуопштинска организација
слепих и слабовидих ,,Пирот“

,,Побољшање положаја слепих
и слабовидих особа у Пироту у

2020. год.“

1.175.000

2. Међуопштинска организација
глувих и наглувих ,,Пирот“

,,Побољшање положаја глувих
и наглувих особа у Пироту у

2020. год.“

2.192.000

3. Удружење за помоћ МНРЛ
,,Пирот“

,,Исхрана корисника“ 300.000

4. Удружење произвођача пиротске
пеглане кобасице ,,Пирот“

,,Сајам пиротске пеглане
кобасице 2020. - 25. и 26. јануар

2020“

354.198

5. Удружење грађана ,,Тернипе“ ,,Координација и мониторинг
спровођења јавних политика за
социјално укључивање Рома и

Ромкиња у Пироту“

330.000

6. Удружење грађана ,,Лека“ ,,Потрчко Пирот / The King
Transporter”

120.000

7. Самостални синдикат ,,Тигар
А.Д“ - Подружница пензионера

,,13 Олимпијада трећег доба у
Врњачкој бањи“ 

80.000



8. Удружење ратних и
мирнодопских војних инвалида

општине Пирот

,,Такмичење у риболову за
ратне и мирнодопске војне

инвалиде у дисциплини – Лов
рибе удицом на пловак“

60.000
Пројекат није

реализован

9. Удружење ,,Жене југа“ Активне жене – боље друштво“ 60.000

10. Сценско уметнички
центар ,,Bailamos“

,,Плес за треће доба“ 41.000

11. Удружење за неговање и
очување старих и уметничких

заната ,,Грлица“

,,Промоције и презентације
ПИРОТСКОГ

ЋИЛИМАРСТВА“

150.000

12. УГМНМ ,,Бели мугри“ ,,Македонско вече“ 80.000
Пројекат није

реализован

13. Удружење грађана одред
извиђача ,,Стара планина“

,,Чувајмо природу да и она чува
нас“

100.000

14. Удружење одгајивача голубова
српских високолетача СРБ-

973 ,,Јесен капија“

,,Голубови“ 73.000

15. Радио клуб ,,Пирот“ ,,Зимске патроле и летњи камп
2020“

125.855

16. Опште удружење предузетника
Пирот

,,Учешће пиротских
предузетника на афирмацији

робне марке -Старопланинско
благо пиротског краја - на

сајамским манифестацијама у
Нишу, Новом Саду, Зајечару и

Београду“

100.000

17. Удружење ,,Авантуристичка
мрежа“

,,Авантуристичи Оутодор
фестивал Јерма – развој туризма

у долини реке Јерме“

150.000
Пројекат није

реализован

18. Удружење пиротских трубача ,,Промовисање ромске културе
и ромске музике“

220.000

19. Удружење ,,КУД Дукат“ ,,Старопланинска седенћа
2020.“

75.000

20. Удружење ,,Птице певачице
фауне Европе“

,,Такмичење у песми штиглића
– Шампиони балкана 2020.“

50.000

21. Удружење ,,Визија“ ,,Зелене радионице“ 70.000

22. Хуманитарно удружење
,,Ангерона“

,,Значај обновљених извора
енергије“

50.000

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

,,Мобилна апликација – Еко
телефон“

100.000

24. Градски одбор Савеза удружења
бораца народноослободилачког

рата Града Пирота (1941.-1945. и
1992. и 1999.)

,,Обележавање Дана
ослобођења Пирота од бугарске

фашистичке окупације“

50.000



25. Градски одбор Савеза удружења
бораца народноослободилачког

рата Града Пирота (1941.-1945. и
1992. и 1999.)

,,Обележавање и неговање
слободарских тадиција града

Пирота“

70.000

26. Удружење историчара Пирота ,,Научни скуп и академија
поводом 125. година од рођења

знаменитог Пироћанца др
Драгољуба Јовановића“

100.000

27. Ловачко удружење
,,Понишавље“

,,Прихрана дивљачи за
2020/2021 ловну сезону“

250.000

28. Удружење грађана
,,Мултилатерални центар“

,,СКРИВЕНЕ МОЋИ ГОРЊЕГ
ПОНИШАВЉА – Тајне

подземних вода“

183.900

29. Удружење ,,Авантуристичка
мрежа“

,,Јерма за авантуристе” 80.000
Пројекат није

реализован

30. Удружење ,,Мултилатерални
центар“

,,АГОРА АРТ 3: Пирот, Мали
Јерусалијум – након осам
векова уметности српског

православља”

240.000

31. Удружење просветних
радника ,,Логос“

,,Истражи, сачувај и промовиши
животну средину Старе

планина 2020.“

37.000

32. Удружење пензионера града
Пирота

,,Побољшање услова боравка у
објекту Удружења пензионера

града Пирота“

102.648
Пројекат није

реализован

Напомена:  Пандемија  вируса  COVID-19  је  проузроковала  да  одређени  пројекти  нису
реализовани  или  нису  у  потпуности  реализовани.  С  тим  у  вези  у  буџет  града  Пиротa
удружења  су  извршила  повраћај  средстава  или  дела  средстава  у  укупном  износу  од
728.320,47 која су преусмерена на финансирање других пројеката удружења грађана.
 

2. Јавни конкурс II бр. 400/848-2019 за финансирање и суфинансирање програма/пројеката од
јавног  интереса  које  реализују  удружења  грађана  средствима  из  буџета  Града  Пирота  у
области  заштите  здравља,  функција  130  –  Опште  услуге,  позиција  53,  економска
класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, није реализован.

3.  По  спроведеном  конкурсу  II  бр.  400/846-2019  за  финансирање  и  суфинансирање
програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења грађана средствима из буџета
Града Пирота ,,Божићна школа 2020.“, функција 130 – Опште услуге, позиција 53, економска
класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, реализована су средства у износу
од 420.000 динара.

Р.Б. Назив удружења Назив програма Одобрен буџет

1. Сценско уметнички ,,Божићна школа 2020. - школа 35.000



центар ,,Bailamos” плесних активности“

2. Удружење за промоцију
социјалне инклузије ,,Корак по

корак“

,,Рекреативно-едукативни плес
за децу ометену у развоју“

30.000

3. Културно уметнички центар
,,Фортуна“

,,Божићна школа 2020 – школа
балета“

30.000

4. Удружење грађана ,,Визија“ ,,Школица певања“ 20.000

5. Удружење драмских уметника
,,Тантијема“

,,Божићна школа глуме 2020.“ 25.000

6. Удружење просветних
радника ,,Логос“

,,Божићна школа 2020 -
ШТЕДЊА“

40.000

7. Удружење за помоћ МНРЛ
,,Пирот“

Назив пројекта ,,Психомоторна
реедукација“

20.000

8. Удружење пчелара ,,Стара
планина-Пирот“

,,Млади пчелари наша
будућност“

25.000

9. Радио клуб ,,Пирот“ ,,Школарци на фреквенцијама“ 20.000

10. Удружење ,,КУД Дукат“ ,,Божићна школа 2020.“ - Школа
народне традиције, фолклорног

и музичког стваралаштва

25.000

11. Удружење за промоцију
здравља ,,Центар здравља

Демирис“

,,Терапијско анимацијске вежбе
за правилно држање“

25.000

12. Истраживачко друштво ,,Бабин
нос“

,,Ликовна креативност деце кроз
малу школу лековитог биља“

20.000

13. Одред извиђача ,,Пирот“ ,, Сусрет са извиђачима“ 25.000

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

40.000

15. Удружење грађана ,,Разбој“ ,,Пирот град шара – школа
традиције“

40.000

4. Јавни конкурс II бр. 40/257-2019 за финансирање и суфинансирање програма/пројеката од
јавног  интереса  које  реализују  удружења  грађана  средствима  из  буџета  Града  Пирота  у
области  омладинске  политике,  функција  130  –  Опште  услуге,  позиција  75,  економска
класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, није реализован.

5.  По  спроведеном  конкурсу  II  бр.  40/847-2019  за  финансирање  и  суфинансирање
програма/пројеката за реализацију Локалног плана акције за децу Пирота, у оквиру Програма
11  –  Социјална  и  дечија  заштита,  ПА  006,  функција  040,  позиција  29,  економска
класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, реализована су средства у износу
од 2.499.084 динара.



Р.Б. Назив удружења Назив програма Одобрен буџет

1. Удружење Рома ,,Атсинкани – 
Цигани“

,,Срећна и здрава деца“ 199.000

2. Удружење жена ,,Изворско зрно“ ,,Моја здрава ужина – боље
здравље за сву децу“

70.000

3. Удружење жена ,,Лав“ ,,Мисли својом главом“ 150.000

4. Удружење ,,Мултилатерални 
центар“

,,Ученици генерације –
будућност града Пирота“

170.000

5. Међуопштинска организација 
глувих и наглувих ,,Пирот“

,,Школа за родитеље: Тата и
мама – причајте са нама“

120.000

6. Међуопштинска организација 
глувих и наглувих ,,Пирот“

,,Другари и ваше руке говоре“ 80.000

7. Удружење историчара Пирота ,,Историја Пирота за децу и
младе“

222.400

8. Културно уметнички центар 
,,Фортуна“

,,Играм, певам, свирам“ 67.684
Пројекат није

реализован

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

,,Волонтеризмом до здраве
животне средине“

80.000

10. Сценско уметнички 
центар ,,Bailamos”

,,Играј без граница“ 70.000

11. Удружење драмских 
уметника ,,Тантијема“

,,Поклонимо првацима
чаролију“

70.000

12. Удружење ,,Пријатељи деце 
Пирот“

,,Дечија недеља 2020.“ 160.000

13. Удружење ,,Пријатељи деце 
Пирот“

,,Унапређење услова боравка
будућим мајкама“

300.000

14. Удружење грађана ,,Родитељ“ ,,Пузијада 2020. - Маме које
имају подршку дуже доје“

60.000
Пројекат није

реализован

15. Удружење ,,Ромскиње са села“ ,,Библиотека на селу“ 100.000

16. Одред извиђача Пирот ,,Камп – Кањон Темштице
2020.“

75.000
Пројекат није

реализован

17. Удружње за промоцију 
здравља ,,Центар здравља 
Демирис“

,,Знањем до здравља“ 70.000

18. Културно информативни 
центар ,,Пралипе“

,,Рециклирање је лако јер
школарци знају како“

85.000

19. Удружење за помоћ МНРЛ 
,,Пирот“

,,Здрав став – здрав живот“ 150.000

20. Удружење за помоћ МНРЛ 
,,Пирот“

,,Пружање подршке деци са
сметњама у развоју у редовним

школама и вртићима“

200.000
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