
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

Ове године је Програмски део буџета проширен за још по један пројекат у оквиру Програма 
изградње  спортско  рекреативних  терена  на  отвореном  и  Програма  изградње,  реконструкције  и 
одржавања локалних и некатегорисаних путева и мостова. Програмски буџет је проширен за још један 
Програм – Креирање програмских садржаја у области културе, где су установе културе укључене са 
пројектима разних културних манифестација из њихове редовне делатности.

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: Одељење за привреду и финансије

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА:  Јагода Шнеле

ОПИС И КЉУЧНИ ЦИЉ(ЕВИ) ПРОГРАМА: Програм је у функцији реализације стратешког циља  Унапређење  спортско-
рекреативних активности и физичке културе (СЛЕР 4.3.) 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 предшколске и школске деце и омладине, особа са инвалидитето као 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.

ОСТАЛИ ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМА:
1.    Правни основ: 
- Закон о планирању и изградњи („Сл. гл.РС“  бр. 72/09, 81/09, 24/11)
- Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009. до 2013. Године
- Генерални план Пирот (“Сл. лист града Ниша“ бр. 74/05)
- Просторни план општине Пирот (“Сл. лист града Ниша“ бр. 42/11)

2.    Приоритет програма (заокружити ранг приоритета)
- а) законска обавеза      б) висок      в) средњи      г) низак

3. Ризици остварења програма: 
- Могућност пролонгирања рокова због поништавања тендера
- Квалитет изведених радова
- Могућност пролонгирања рокова због поништавања тендера
- Пролонгирање завршетка грађевинских радова због временских прилика

4. Извори верификације програма - Омот списа пројеката
- Реконструкција омладинског стадиона (шифра: СЛЕР 4.3.3.1.)
- Модернизација и обнова спортске инфраструктуре у прекоиграничном  региону Монтана-Пирот 

(шифра:  СЛЕР 4.3.3.2.)
-  Изградња спортског терана за особе са инвалидитетом  (шифра:СЛЕР - 4.3.3.3.)
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БУЏЕТ ПРОГРАМА

Приходи и примања програма

Извор 
финансирања Опис

Износ
(2013. год)

Наменски приходи
Износ

(2013. год) Еко. клас. Назив прихода
01 Средства из буџета 7.896.000,00 - - -

06
Донације од 
међународних 
организација

28.883.000,00 28.883.000,00 732 Приход од донација

Укупно: 36.779.000,00 28.883.000,00 - -

Економска 
класификација Опис

Износ
2011 2012 2013 2014 2015

421

Стални трошкови
-

Б: 15.000.000,00
Б: 270.000,00
О: 21.000,00

Б: 3.000,00
О: 11.000,00 -

422 Трошкови путовања - - Б: 33.000,00
О: 116.000,00

Б: 11.000,00
О: 35.000,00 -

423
Услуге по уговору

-
Б: 2.080.000,00

О: 527.000,00
Б: 993.000,00

О:1.818.000,00
Б: 319.000,00
О: 895.000,00 -

426
Материјал - Б: 9.000,00

О: 30.000,00
Б:  6.000,00

О: 19.000,00 -

511
Зграде и грађевински 
објекти - Б: 9.208.000,00

О: 4.957.000,00
Б:3.654.000,00

О:17.111.000,00
Б: 8.850.000,00
О:9.675.000,00 -

512 Машине и опрема - - Б:2.937.000,00
О:9.787.000,00 - -

Укупно – по 
годинама: - 16.787.000,00 36.779.000,00 19.824.000,00 -

Укупан буџет 
програма: 73.390.000,00
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ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПРОГРАМА:

Ред. 
бр.

Начин 
остварења 
програма

Индикатор резултата
Индикатор учинкаДефинисање 

индикатора
Јединица

мере
Базна 
вред.

Циљана 
вред.
2013

Циљана 
вред.
2014

Циљана 
вред.
2015

1. Изградња 
спортских 
терена

Изграђени 
спортски 
терени 

Број 
спортских 
терена

0 2 7 7 Растерећивање 
постојећих 
спортских 

простора на 
територији 
општине и 

отварање нових 
спортских и социо-

друштвених 
садржаја

Омогућени услови 
за бављење 

спортом 
инвалидним 

лицима

Омогућавање 
бављења 

рекреативним 
спором 

становништву 
Општине

Спортски 
клубови

Број 
спортских 
клубова

0 70 70 70

ВРЕДНОСТ АКТИВНОСТИ И/ИЛИ ПРОЈЕКАТА КОЈИМ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ПРОГРАМ:  
Ред. 
бр.

Назив и шифра пројекта Укупан износ средстава потребних за реализацију
2011 2012 2013 2014 2015

1
Реконструкција омладинског 
стадиона (шифра: СЛЕР 4.3.3.1.) - 16.787.000,00 18.915.000,00 - -

2

Модернизација и обнова 
спортске инфраструктуре у 
прекоиграничном  региону 
Монтана-Пирот (шифра: СЛЕР 
4.3.3.2.)

- - 17.864.000,00 13.824.000,00 -

3

Изградња спортског терана за 
особе са инвалидитетом 
(шифра:СЛЕР - 4.3.3.3.)

- - - 6.000.000,00 -

Укупно – по годинама: - 16.787.000,00 36.779.000,00 19.824.000,00 -
Укупан буџет пројеката: 73.390.000,00
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НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: 
Реконструкција омладинског 
стадиона (шифра: СЛЕР 4.3.3.1.)

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА:  Одељење за привреду и финансије

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:  
Марија Ђошић

Веза пројекта са програмом: Пројекат је део Програма изградње спортско-рекреативних терена на отвореном  
(шифра:  СЛЕР  4.3.3.), који  је  у  функцији   остварења стратешког  циља  Унапређење спортско  -  рекреативних  
активности и физичке културе  општине Пирот.  Пројекат растерећује постојеће спортске објекте и омогућава 
спортским клубовима услове за тренинге и спортска такмичења.

Ред бр. Активност Индикатор
(по буџетској години)

Жељени резултат

1.
Именовање тимова у 
Србији и Бугарској

Тимови именовани до 31. марта 2012. 
године

Стварање услова за 
реконструкцију и 
реконструкција 

Омладинског стадиона

2. 

Организовање 
координационих 
састанака са 
партнерима из 
Бугарске 

Организовано 6 месечних координационих  
састанака

3. 

Припрема тендерске 
документације

Тендерска документација припремљена до 
15.јуна 2012. године

4.

Расписивање
тендера за 
избор извођача 
радова и надзорни 
орган

Тендер за избор извођача радова расписан 
до 16. јула 2012. год.и тендер за избор 
надзорног органа расписан до 27. јула 2012. 
године

5

Избор најповољнијег 
понуђача и и надзорног 
органа 
и склапање уговора

Уговор са изабраним извођачем радова и 
склопљен до 01. септембар 2012. год. а са 
надзорним органом
склопљен до 15. септембар 2012. године

6.

Извођење грађевинских 
радова

Изграђено: 1рукометно игралиште са головима ,
1кошаркашко игралиште са кошевима ,мушка и 
женска свлачионица
и трибине са 2000 седишта

Извршена 
реконструкција 

омладинског стадиона и 
добијена употребна 

дозвола
7.

Технички преглед  и 
добијање употребне 
дозволе

Технички пријем и употребна дозвола добијени до 
1. јуна 2013. године

8.

Пренос
права управљања 
Спортском центру

Пренос права управљања 
Спортском центру  извршен  до 15. јуна 
2013. године

Стадион пренешен 
Спортском центру на 

управљање

9. 

Надзор  реализације 
пројекта 

Написан завршни извештај о реализацији 
пројекта до 1. јула 2013. године

Руководство општине 
извештено о реализацији 

пројекта
Функција пројекта (функционална класификација): 810 – Услуге рекреације и спорта

Приходи и примања пројекта

Извор 
финансирања Опис

Износ
(2013. год)

Наменски приходи
Износ

(2013. год) Еко. клас. Назив прихода
01 Средства из буџета 3.771.000,00 - - -

06

Донације од 
међународних 
организација

15.144.000,00 15.144.000,00 732
Приход од
донација

 Укупно 18.915.000,00 - - -

Расходи и издавања пројекта
Економска Опис Износ
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класификација 2011 2012 2013 2014 2015

421 Стални трошкови - Б: 15.000,00 Б: 263.000,00 - -

422 Трошкови путовања - - Б: 26.000,00
О: 95.000,00 - -

423 Услуге по уговору -
Б: 2.080.000,00

О: 527.000,00
Б: 562.000,00
О: 384.000,00 - -

426
Трошкови 
материјала

- - Б: 3.000,00
О: 11.000,00

- -

511
Зграде и 
грађевински објекти

- Б: 9.208.000,00
О:4.957.000,00

Б:2.917.000,00
О: 
14.654.000,00

- -

Укупно – по 
годинама

- 16.787.000,00 18.915.000,00 - -

Укупан буџет 
пројекта 35.702.000,00

1. Правни основ пројекта:
- Закон о планирању и изградњи („Сл. гл.РС“  бр. 72/09, 81/09, 24/11)
- Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009. до 2013. Године
- Генерални план Пирот (“Сл. лист града Ниша“ бр. 74/05)
- Просторни план општине Пирот (“Сл. лист града Ниша“ бр. 42/11)

2. Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законска обавеза   б) висок      в) средњи      г) низак

- Ризици остварења пројекта:
-  Могућност пролонгирања рокова због поништавања тендера
-  Квалитет изведених радова
-  Могућност пролонгирања рокова због поништавања тендера
- Пролонгирање завршетка грађевинских радова због временских прилика

3. Извори верификације:  
- Уговор са партнером на прекограничној сарадњи
- Уговор са Делегацијом Европске комисије
- Уговор са извођачем радова
- Уговор са надзорним органом
- Оверене привремене ситуације
- Употребна дозвола
- Рачуни

4. Значај пројекта:
Пројекат је веома важан због унапређења услова за бављење спортом.  У граду тренутно функционише 70 
тимова и изградњом додатних терена се значајно растерећују постојећи спортски простори 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.  
Посебно је значајна и сарадња са општином Правец из Бугарске и размена искустава.
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НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА:   
Модернизација и обнова спортске 
инфраструктуре у 
прекоиграничном  региону 
Монтана-Пирот (шифра: СЛЕР 
4.3.3.2.)

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА 
ПРОЈЕКТА:  Одељење за привреду и финансије

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:  
Марија Ђошић

Веза  пројекта  са  програмом: Пројекат  је  део  Програма  изградње  спортско-рекреативних  терена  на  отвореном, 
(шифра: СЛЕР  4.3.3.), који је у функцији остварења стратешког циља Унапређење спортско-рекреативних активности и  
физичке  културе  општине  Пирот.  Пројекат доприноси  унапређењу  постојећих  спротских  садржаја  на  територији 
Општине и омогућава рекреативно бављење спортом за представнике свих категорија становништва. 
Ред 
бр.

Активност Индикатор
(по буџетској години)

Жељени резултат

1.
Формирање пројектних 
тимова у Србији и Бугарској

Тимови именовани до 31. јануара 2013. године

Створени услови за 
изградњу , и 
монтирање и 

изградња  једног 
клизалишта и  једног 

игралишта

2. 

Припрема тендерске 
документације  

Тендерска документација припремљена до 20.априла 
2013. године

3.

Расписивање
тендера за 
избор извођача 
радова и надзорни орган

Тендер за избор извођача радова и надзорни орган 
расписан до 1. маја 2013. године

4.

Избор најповољнијег понуђача и 
и надзорног органа 
и склапање уговора

Уговор са изабраним извођачем радова и надзорним органом 
склопљен до 5. јула 
2013. године

5.

Извођење грађевинских радоваПостављено монтажно
 клизалиште у центру града површине 300 м2, изграђено 
једно игралиште површине 300 м2 у насељу Прчевац

Монтирано једно 
клизалиште и 

изграђено једно 
игралиште

6.
Надзор над грађевинским 
радовима

4 оверене привремене ситуације 

7.

Технички преглед  и добијање 
употребне дозволе

Технички пријем и употребна дозвола добијени  до 1. јула 
2014. године

8.

Организовање састанака са 
партнерима из Бугарске и 
размена искустава

Организована 4 састанка са састанака са партнерима из 
Бугарске

Организована завршна 
конференција

9.

Организовање завршне 
конференције

Организована завршна конференција пројекта до 10. августа 
2014. године

10.

Пренос
права управљања Спортском 
центру

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

Клизалиште и 
игралиште пренешени 
Спортском центру на 

управљање

11.

Надзор  реализације 
пројекта 

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

Руководство општине 
извештено о 

реализацији пројекта

Функција пројекта (функционална класификација): 810- Услуге рекреације и спорта

Приходи и примања пројекта
Извор 

финансирањ
а Опис

Износ
(2013. год)

Наменски приходи
Износ

(2013. год) Еко. клас. Назив прихода
01 Средства из буџета 4.125.000,00 - - -

06

Донације од 
међународних 
организација

13.739.000,00 13.739.000,00 732 Приход од донација

 Укупно 17.864.000,00 - - -
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Расходи и издавања пројекта
Економска 

класификациј
а Опис

Износ

2011 2012 2013 2014 2015

421 Стални трошкови
- - Б: 7.000,00

О: 21.000,00
Б: 3.000,00

О: 11.000,00
-

422 Трошкови путовања - - Б: 7.000,00
О: 21.000,00

Б: 11.000,00
О: 35.000,00 -

423 Услуге по уговору - -
Б: 431.000,00

О: 1.434.000,00
Б: 269.000,00
О: 895.000,00 -

426 Трошкови материјала
- - Б: 6.000,00

О: 19.000,00
Б: 6.000,00

О: 19.000,00
-

511
Зграде и грађевински 
објекти

- -
Б: 737.000,00

О: 2.457.000,00

Б: 
2.900.000,00

О: 
9.675.000,00

-

512 Машине и опрема - - Б: 2.937.000,00
О: 9.787.000,00 - -

Укупно – по годинама - - 17.864.000,00 13.824.000,00
Укупан буџет пројекта 31.685.000,00

1. Правни основ пројекта:
- Закон о планирању и изградњи („Сл. гл.РС“  бр. 72/09, 81/09, 24/11)
- Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009. до 2013. Године
- Генерални план Пирот (“Сл. лист града Ниша“ бр. 74/05)
- Просторни план општине Пирот (“Сл. лист града Ниша“ бр. 42/11)

2. Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законска обавеза      б) висок      в) средњи      г) низак

3. Ризици остварења пројекта:
-  Могућност пролонгирања рокова због поништавања тендера
-  Квалитет изведених радова
-  Могућност пролонгирања рокова због поништавања тендера 
- Пролонгирање завршетка грађевинских радова због временских прилика

4. Извори верификације:  
- Уговор са партнером на прекограничној сарадњи
- Уговор са Делегацијом Европске комисије
- Уговор са извођачем радова
- Уговор са надзорним органом
- Оверене привремене ситуације
- Употребна дозвола
- Рачуни

5. Значај 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. 

НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА:    
Изградња спортског терана за 
особе са инвалидитетом  
(шифра:СЛЕР - 4.3.3.3.)

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА 
ПРОЈЕКТА:  Спортски центар Пирот

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:  
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Ненад Ђорђевић

Веза пројекта са програмом: Пројекат је део Програма изградње спортско-рекреативних терена на отвореном (шифра: 
СЛЕР  4.3.3.), који је у функцији остварења стратешког циља Унапређење спортско-рекреативних активности и физичке  
културе општине Пирот. Пројекат омогућава бављење спортом инвалидним лицима и  становништву са сметњама у  
развоју и тиме унапређује социјалну инклузију и квалитет живота ове категорије становника општине Пирот.
Ред 
бр.

Активност Индикатор
(по буџетској години)

Жељени резултат

1. Припрема тендерске 
документације

Тендерска документација припремљена 
до  31. јануара 2014. године

Стварање услова за изградњу 
спортског терана за особе са 

инвалидитетом

2. Расписивање
тендера за 
избор извођача 
радова и надзорни орган

Расписан тендер за избор извођача радова 
и надзорни орган до 10. фебруара 2014. 
године

3. Избор најповољнијег 
понуђача и  надзорног 
органа и склапање уговора

Уговор са изабраним извођачем и надзорним 
органом склопљен у 31. марта 2014. 
године

4. Извођење грађевинских 
радова

Изграђено ограђено игралиште за 
кошарку са 2 коша, са 2 гола и мрежом за 
одбојку до до 1. јула 2014. године

Изграђен спортски терен за особе са 
инвалидитетом

5. Технички преглед  и 
добијање употребне дозволе

Технички пријем и употребна дозвола добијени 
до 15. јула 2014. године 

6. Пренос
права управљања Спортском 
центру

Пренос права управљања Спортском центру  
извршен  до 1. августа 2014. године Спортски терен  пренешен 

Спортском центру на управљање

7. Надзор  реализације 
пројекта 

Написан завршни извештај о реализацији 
пројекта до 1. септембра  2014. године Руководство општине извештено о 

реализацији пројекта

Функција пројекта (функционална класификација): 810 - Услуге рекреације и спорта

Приходи и примања пројекта

Извор 
финансирања Опис

Износ
(2014. год)

Наменски приходи
Износ

(2014. год) Еко. клас. Назив прихода
01 Средства из буџета 6.000.000,00 - - -
 Укупно 6.000.000,00 - - -

Расходи и издавања пројекта
Економска 

класификациј
а Опис

Износ

2011 2012 2013 2014 2015
423 Услуге по уговору - - - 50.000,00 -

511
Зграде и грађевински 
објекти - - - 5.950.000,00 -

Укупно – по годинама - - - 6.000.000,00 -
Укупан буџет пројекта 6.000.000,00

1. Правни основ пројекта:
- Закон о планирању и изградњи („Сл. гл.РС“  бр. 72/09, 81/09, 24/11)
- Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009. до 2013. Године
- Генерални план Пирот (“Сл. лист града Ниша“ бр. 74/05)
- Просторни план општине Пирот (“Сл. лист града Ниша“ бр. 42/11)

2. Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законска обавеза      б) висок      в) средњи      г) низак

3. Ризици остварења пројекта:
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-  Могућност пролонгирања рокова због поништавања тендера
-  Квалитет изведених радова
-  Могућност пролонгирања рокова због поништавања тендера 
- Пролонгирање завршетка грађевинских радова због временских прилика

4. Извори верификације:  
- Уговор са извођачем радова
- Уговор са надзорним органом
- Оверене привремене ситуације
- Употребна дозвола
- Рачуни

5. Значај пројекта:
Реализацијом овог пројекта побољшаће се квалитет живота  особа  са  сметњама  у  развоју.  Пројекат  ће  бити  од 
посебног значаја због инклузије особа са посебним потребама у нормалне токове живота и њихове социјализације.

 

ПРОГРАМ: Креирање програмских садржаја у области културе
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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 И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:  Зоран Митић

ОПИС И КЉУЧНИ ЦИЉ(ЕВИ) 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.

ОСТАЛИ ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМА:
1.    Правни основ: 
- Закон о култури РС, „Сл. гласник РС“, бр. 72/2009
- Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009. до 2013. године

2.    Приоритет програма (заокружити ранг приоритета)
- а) законска обавеза      б) висок      в) средњи      г) низак

5. Ризици остварења програма: 
- Недостатак координације између различитих субјеката који учествују у реализацији програма
- Болест учесника програма 
- Отказивање учешћа учесника  програма
- Неуспела јавна набавка за услуге
- Квар  техничке опреме
- Слаб одзив посетилаца
- Крађа експоната
- Проблеми у транспорту експоната
- Проглашење дана жалости
- Неповољне временске прилике
- Проблеми ликвидности буџета

6. Извори верификације програма: - Омот списа пројеката: 
- Међународни фолклорни фестивал (шифра: СЛЕР 4.6.1.1.).
- Часовничар и јувелир Пирота (шифра: СЛЕР 4.6.1.2.)
- Милорад Анић „Мале форме" (шифра: СЛЕР 4.6.1.3.).
- „Кантарџијски занат" (шифра: СЛЕР 4.6.1.4.).
- „Читалачка значка“ (шифра: СЛЕР 4.6.1.5.)
- Изложба таписерија „Атеље 61“, Нови Сад (шифра: СЛЕР 4.6.1.6.).
- Изложба слика са  ликовне колоније „Сићево“ Ниш (шифра: СЛЕР 4.6.1.7.).
- Изложба ликовних радова ученика основних школа Пирота - „Светосавска изложба“ (шифра: СЛЕР 
4.6.1.8.).
- Премијера позоришне представе (шифра: СЛЕР 4.6.1.9.).
- Сајам лова и риболова (шифра: СЛЕР 4.6.1.10.). 

10



БУЏЕТ ПРОГРАМА

Приходи и примања програма

Извор 
финансирања Опис

Износ
(2013. год)

Наменски приходи
Износ

(2013. год) Еко. клас. Назив прихода
01 Средства из буџета 5.288.000,00 - - -

Укупно: 5.288.000,00 - - -
Економска 

класификација Опис
Износ

2011 2012 2013 2014 2015
421 Стални трошкови - - 100.000,00 120.000,00 150.000,00
422 Трошкови дневница - -            8,000,00 - -

423
Услуге по уговору - - Б: 4.300.000,00

О: 100.000,00
Б: 1.459.000,00

О: 110.000,00
Б: 1.581.000,00

О: 120.000,00

424
Специјализоване 
услуге - - 340.000,00 60.000,00 80.000,00

426
Трошкови 
материјала

- - 440.000,00 370,000,00 446,000,00

Укупно – по 
годинама:  5.288.000,00 2.119.000,00 2.377.000,00

Укупан буџет 
програма: 9.784.000,00

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПРОГРАМА:

Ред. 
бр.

Начин 
остварења 
програма

Индикатор резултата
Индикатор учинкаДефинисање 

индикатора
Јединица

мере
Базна 
вред.

Циљана 
вред.
2013

Циљана 
вред.
2014

Циљана 
вред.
2015

1. Културно 
туристичке 
маниф.

Посећеност 
маниф.

Број 
посетилаца

12.000 12.000 13.000 14.000

Манифестације је 
посетило 14.000 

људи

Побољшана је 
разноврсност 

културног садржаја

Културно наслеђе, 
стари занати и 

традиција општине 
Пирот 

представљени су 
широј јавности

2. Подршка 
ликовној и 
примењеној 
уметности

Организ. 
изложбе

Број 
изложби

18 3 18 19

Посећеност 
изложби

Број 
посетилаца

9.000 2.000 9.000 10.000

3. Очување 
традиције и 
старих заната

Објављене 
публикације

Број 
публикација

14 3 11 11

Организ. 
изложбе

Број 
изложби

14 3 11 11

Посећеност 
изложби/
сталне 
поставке

Број 
посетилаца

10.000 3.000 11.000 12.000

4. Подршка 
позоришној 
уметности

Изведене 
премијере

Број 
премијера

5 1 5 5

Организ. 
представе

Број 
представа

80 15 80 80

Посећеност 
представа

Број 
посетилаца

20.000 3.750 20.000 20.000

5. Промоција 
књижевног 
стварал. и 
унапређење 
читалачке 
културе

Учесници у 
маниф. 
„Читалачка 
значка“

Број 
учесника

500 500 500 500

ВРЕДНОСТ АКТИВНОСТИ И/ИЛИ ПРОЈЕКАТА КОЈИМ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ПРОГРАМ:  
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Ред. 
бр. Назив и шифра пројекта

Укупан износ средстава потребних за реализацију
2011 2012 2013 2014 2015

1
Међународни фолклорни 
фестивал (шифра: СЛЕР 4.6.1.1.)

- - 3.259.000,00 - -

2
Часовничар и јувелир Пирота 
(шифра: СЛЕР 4.6.1.2.) 66.000,00 95.000,00 105.000,00

3
Милорад Анић „Мале форме“ 
(шифра: СЛЕР 4.6.1.3.)

- - 64.000,00 84.000,00 105.000,00

4
„Кантарџијски занат" (шифра: 
СЛЕР 4.6.1.4.) - - 65.000,00 75.000,00 80.000,00

5
„Читалачка значка“ (шифра: СЛЕР 
4.6.1.5.) - - 140.000,00 155.000,00 165.000,00

6
Изложба таписерија „Атеље 61“, 
Нови Сад (шифра: СЛЕР 4.6.1.6.)

- - 78.000,00 - -

7

Изложба слика са  ликовне 
колоније „Сићево“ Ниш (шифра: 
СЛЕР 4.6.1.7.)

- - 64.000,00 - -

8

Изложба ликовних радова 
ученика основних школа Пирота - 
„Светосавска изложба“ (шифра: 
СЛЕР 4.6.1.8.)

- - 52.000,00 55.000,00 57.000,00

9
Премијера позоришне представе 
(шифра: СЛЕР 4.6.1.9.)

- - 1.200.000,00 1.310.000,00 1.420.000,00

10
Сајам лова и риболова (шифра: 
СЛЕР 4.6.1.10.) - - 300.000,00 345.000,00 445.000,00

Укупно – по годинама: - - 5.288.000,00 2.119.000,00 2.377.000,00
Укупан буџет пројеката: 9.784.000,00

НАЗИВ ШИФРА ПРОЈЕКТА:
Пројекат међународни 

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА 
ПРОЈЕКТА:
Дом културе
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фолклорни фестивал 
(шифра: СЛЕР 4.6.1.1.)

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:
Мишко Ћирић

Веза пројекта са програмом: Пројекат је део Програма Креирање програмских садржаја у области културе 
(шифра: СЛЕР 4.6.1.). Пројекат  доприноси очувању традиције, унапређењу међународне културне сарадње и 
културних садржаја општине.

Ред. 
бр.

Активност Индикатор Жељени резултат

1.
Дефинисање 
програма и трајања 
фестивала

Програм фестивала дефинисан до 28. јануара 2013.
Дефинисан програм 

фестивала

2.

Слање позива 
културно уметничким 
друштвима из земље 
и иностранства

Писани позив достављен културно уметничким 
друштвима из земље и иностранства до 15. 
фебруара  2013.

Утврђена листа и број 
учесника фестивала

3. Пријем пријава 
учесника Пријаве учесника примљене до 15. марта 2013.

4.

Расписивање јавне 
набавке за смештај и 
исхрану учесника 
фестивала

Припремљена документа и објављен тендер за 
смештај и исхрану учесника до 30. марта 2013.

5.
Избор најбољег 
понуђача за смештај и 
исхрану

Изабран и склопљен уговор са најповољнијим 
понуђачем до 20. априла 2013.

6.
Утврђивање коначне 
листе и броја 
учесника

Коначна листа и број учесника утврђена до 15. маја 
2013.

7. Медијска промоција 
фестивала

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 промототивни материјал до 01. августа 
2013. (штампање мајца, плаката, ИД картица, 
пропусница, програма, табли за учесника. банери,  
ватромет).

Фестивал је 
промовисан у 

медијима

8.

Организовање 
техничких услова и 
подршке за 
одржавање фестивала

1. Обезбеђен превоз учесника до 1. августа 2013.
2. Обезбеђена бина за фестивал до 1. августа 2013.
3. Обезбеђено озвучење и расвета од 1. августа
2013.
4. Ангажовано физичко-техничко обезбеђење до 1. 
августа 2013.
4. Ангажовани водитељи и водичи за учеснике 
фестивала до 1. августа 2013.

Организован 
међународни 

фолклорни фестивал

9. Извођење програма 
фестивала

1. Реализација фестивала у периоду од прве до 
треће недеље августа 2013.
2. Фестивал посетило око 10.000 људи.

Одржан међународни 
фолклорни фестивал

10.
Надзор реализације 
пројекта

Написан завршни извештај о реализацији пројекта 
до 15. септембра 2013. године.

Руководство општине 
извештено о 

реализацији пројекта
Функција пројекта (функционална класификација): 820 – Услуге културе

Приходи и примања пројекта
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Извор 
финансирања

Опис
Износ

(2013. год.)

Наменски приходи

Износ
(2013. год.) Еко клас. Назив прихода

01
Средства из буџета 3.259.000,00 - - -

Укупно 3.259.000,00 - - -

Расходи и издавања пројекта

Економска 
класификација Опис

Износ

2011 2012 2013 2014 2015

423
Услуге по уговору - - 2.809.000,00 - -

424
Специјализоване 
услуге - - 290.000,00 - -

426
Трошкови 
материјала - - 160.000,00 - -

Укупно – по 
годинама - - 3.259.000,00 - -

Укупан буџет 
пројекта                  3.259.000,00

1. Правни основ пројекта:
- Закон о култури РС „Сл. гласник РС“, бр. 72/2009
- Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009. до 2013. године
2. Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законски обавеза   б) висок   в) средњи   г) низак
3. Ризици остварења пројекта:
- Лош одзив учесника
- Поништавање јавне набавке за смештај  и исхрану учесника
- Недостатак смештајних капацитета за учеснике на територији општине Пирот
- Лоши временски услови
4. 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
5. Значај 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 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: Часовничар и 
јувелир Пирота (шифра: 
СЛЕР 4.6.1.2.)

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА 
ПРОЈЕКТА:  Музеј Понишавља

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:  Саша 
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Јовановић

Веза пројекта са програмом: Пројекат је део програма Креирање програмских садржаја у области културе 
(шифра:  СЛЕР 4.6.1.). Пројекат доприноси очувању традиције, посебно старих заната и унапређењу културних 
садржаја општине. 

Ред 
бр.

Активност Индикатор
(по буџетској години)

Жељени резултат

1.

Дефинисање 
програма 
манифестације,  
трајања изложбе 
и каталога

Програм манифестације дефинисан до 15. јануара  
текуће буџетске године. Дефинисан програм

 изложбе

2. 
Избор аутора 
изложбе

Записник стручног већа о избору аутора изложбе 
утврђен до 20. јануара  текуће буџетске године.

Стварање услова за реализацију 
изложбе

3. 

Одабир 
изложбеног 
материјала

Записник аутора изложбе о изабраним 
предметима са инвентраном листом утврђен до 
15. фебруара  текуће буџетске године.

4.

Припрема и 
објављивање 
каталога

1. Текст каталога урађен до 10. априла  текуће 
буџетске године.
2. Фотографски каталог изложбених предмета 
урађено до 10. априла текуће буџетске године.
3. Минимум две понуде за штампање каталога 
прикупљене до 20. априла текуће буџетске године.
4. Одштампано 300 комада каталога до 15. маја 
текуће буџетске године.

5.

Медијска 
промоција 
изложбе 

1. Обавештавање националних и локалних медија 
преко мејла о манифестацији урађено најкасније 
пет дана пре почетка изложбе 
2. Минимум једно гостовање аутора изложбе на 
локалној ТВ и радио станици

6. 

Организовање 
техничких услова 
за одржавање 
изложбе

1. Конзервација урађена до 20. априла текуће 
буџетске године.
2. Обезбеђени витрине за изложбу до 30. априла 
текуће буџетске године.
3. Обезбеђено осветљење до 30. априла текуће 
буџетске године.
4. Обезбеђена техничка подршка до 30. априла 
текуће буџетске године.

7.

Одржавање 
изложбе

1. Официјелно отварање изложбе.
2. Обезбеђење коктела.
3. Изложба траје у периоду од 20 дана у периоду 
од 8 до 19 часова.

Реализација изложбе коју је 
посетило минимум 500 људи

8.

Надзор  
реализације 
пројекта 

Написан завршни извештај о реализацији пројекта 
до 30. јуна текуће буџетске године.

Руководство општине 
извештено о реализацији 

пројекта

Функција пројекта (функционална класификација): 820 – Услуге културе

Приходи и примања пројекта

Извор 
финансирања Опис

Износ
(2013. год)

Наменски приходи
Износ

(2013. год) Еко. клас. Назив прихода
01 Средства из буџета 66.000,00 - - -
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 Укупно 66.000,00 - - -
Расходи и издавања пројекта

Економска 
класификација Опис

Износ
2011 2012 2013 2014 2015

423 Услуге по уговору - - 60.000,00 70.000,00 75.000,00

426
Трошкови 
материјала

- - 6,000,00 25,000,00 30,000,00

 
Укупно – по 
годинама

- - 66.000,00 95.000,00 105.000,00

Укупан буџет 
пројекта 266.000,00

1. Правни основ пројекта:
- Закон о култури РС („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009)
- Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009. до 2013. године

2. Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законска обавеза      б) висок      в) средњи      г) низак

3. Ризици остварења пројекта:
- Лош одзив посетилаца
- Крађа експоната
- Лоши временски услови

4. Извори верификације:  
- Програм манифестације
- Записник стручног већа о избору аутора изложбе
- Записник аутора изложбе о изабраним предметима са инвентраном листом
- Уговор са најповољнијим понуђачем за штампу каталога
- Каталог 
- Промотивни материјали
- Рачуни
- Извештај о реализацији пројекта

5. Значај пројекта:
Пројекат  доприноси  очувању  и  промоцији  старих  заната  и  део  је  традиционалног  програма  Музеја 
Понишавља "Грађански дух  Пирота".  Пројекат  омогућује  да  се  на  широј  мапи  укаже на  постојање ретке  
збирке сатова. Ово је први пут да се експонати овог типа излажу јавности.

НАЗИВ И ШИФРА 
ПРОЈЕКТА: Милорад Анић 
„Мале форме" (шифра: 

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА 
ПРОЈЕКТА:  
Музеј Понишавља
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СЛЕР 4.6.1.3.) ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:  
Саша Јовановић

Веза пројекта са програмом: Пројекат је део програма Креирање програмских садржаја у области културе 
(шифра:  СЛЕР 4.6.1.). Пројекат доприноси попуни легата Милрада Антића (власништво Музеја Понишавља) са 
скулптурама у дрвету, камену и бронзи. 
Ред 
бр.

Активност Индикатор
(по буџетској години)

Жељени резултат

1.

Дефинисање 
програма 
манифестације,  
трајања изложбе 
и каталога

Програм манифестације дефинисан до 15. марта 
текуће буџетске године.

Дефинисан програм изложбе

2. 
Избор аутора 
изложбе

Записник стручног већа о избору аутора изложбе 
утврђен до 20. марта текуће буџетске године.

Стварање услова за реализацију 
изложбе

3. 

Одабир 
изложбеног 
материјала

Записник аутора изложбе о изабраним 
предметима са инвентраном листом утврђен до 
20. априла текуће буџетске године.

4.

Припрема и 
објављивање 
каталога

1. Текст каталога урађен до 20. јуна текуће 
буџетске године.
2. Фотографски каталог изложбених предмета 
урађено до 25. јуни текуће буџетске године.
3. Минимум две понуде за штампање каталога 
прикупљене до 1. јула текуће буџетске године.
4. Одштампано 300 комада каталога до 1. августа 
текуће буџетске године.

5.

Медијска 
промоција 
изложбе 

1. Обавештавање националних и локалних медија 
преко мејла о манифестацији урађено најкасније 
пет дана пре почетка изложбе. 
2. Минимум једно гостовање аутора изложбе на 
локалној ТВ и радио станици у периоду трајања 
изложбе.

6. 

Организовање 
техничких услова 
за одржавање 
изложбе

1. Обезбеђени постаменти за изложбу до 20. јула 
текуће буџетске године.
2. Обезбеђено осветљење до 30. јула текуће 
буџетске године.
3. Обезбеђена техничка подршка до 30. јула 
текуће буџетске године.

7.

Одржавање 
изложбе

1. Официјелно отварање изложбе у периоду од 
прве до четврте недеље августа текуће буџетске 
године.
2. Обезбеђење коктела на отварању изложбе.
3. Изложба траје у периоду од 25 дана у периоду 
од 8 до 19 часова.

Реализација изложбе коју је 
посетило минимум 500 људи

8.

Надзор  
реализације 
пројекта 

Написан завршни извештај о реализацији пројекта 
до 15. септембра јула текуће буџетске године.

Руководство општине 
извештено о реализацији 

пројекта
Функција пројекта (функционална класификација): 820 – Услуге културе

Приходи и примања пројекта

Извор 
финансирања Опис

Износ
(2013. год)

Наменски приходи
Износ

(2013. год) Еко. клас.
Назив прихода
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01 Средства из буџета 64.000,00 - - -
 Укупно 64.000,00 - - -

Расходи и издавања пројекта
Економска 

класификација Опис
Износ

2011 2012 2013 2014 2015
423 Услуге по уговору - - 55.000,00 65.000,00 70.000,00

426
Трошкови 
материјала - - 9,000,00 19,000,00 35,000,00

 
Укупно – по 
годинама - - 64.000,00 84.000,00 105.000,00

Укупан буџет 
пројекта 253.000,00

1. Правни основ пројекта:
- Закон о култури РС („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009)
- Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009. до 2013. године

2. Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законска обавеза      б) висок      в) средњи      г) низак

3. Ризици остварења пројекта:
- Лош одзив посетилаца
- Крађа експоната
- Лоши временски услови

4. Извори верификације:  
- Програм манифестације
- Записник стручног већа о избору аутора изложбе
- Записник аутора изложбе о изабраним предметима са инвентраном листом
- Уговор са најповољнијим понуђачем за штампу каталога
- Каталог 
- Промотивни материјали
- Рачуни
- Извештај о реализацији пројекта

5. Значај пројекта:
Пројекат  доприноси  попуни Музејског  легата  Милорада Антића и афирмацији  збирки ликовних уметника 
Пироћанаца  који  живе  и  раде  на  страни.  Пројекат  омогућује  да  се  поклонима  ове  врсте  попуни  укупни 
ликовни фонд на нивоу града. Ово је први пут да се експонати овог типа излажу јавности.

НАЗИВ И ШИФРА 
ПРОЈЕКТА: „Кантарџијски  

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА 
ПРОЈЕКТА:  
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занат" (шифра: СЛЕР 
4.6.1.4.)

Музеј Понишавља

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:  
Саша Јовановић

Веза пројекта са програмом: Пројекат је део програма Креирање програмских садржаја у области културе 
(шифра:  СЛЕР 4.6.1.). Пројекат доприноси попуни збирке етнографских предмета из области заната. 

Ред 
бр.

Активност Индикатор
(по буџетској години)

Жељени резултат

1.

Дефинисање 
програма 
манифестације,  
трајања изложбе 
и каталога

Програм изложбе дефинисан до 5. априла  текуће 
буџетске године.

Дефинисан програм изложбе

2. 
Избор аутора 
изложбе

Записник стручног већа о избору аутора изложбе 
утврђен до 20. априла текуће буџетске године.

Стварање услова за реализацију 
изложбе

3. 

Одабир 
изложбеног 
материјала

Записник аутора изложбе о изабраним 
предметима са инвентраном листом утврђен до 
20. маја текуће буџетске године.

4.

Припрема и 
објављивање 
каталога

1. Текст каталога урађен до 31. маја текуће 
буџетске године.
2. Фотографски каталог изложбених предмета 
урађен до 7. јуна текуће буџетске године.
3. Минимум две понуде за штампање каталога 
прикупљене до 15. јуна текуће буџетске године.
4. Одштампано 300 комада каталога до 15. јула 
текуће буџетске године.

5.

Медијска 
промоција 
изложбе 

1. Обавештавање националних и локалних медија 
преко мејла о манифестацији урађено најкасније 
пет дана пре почетка изложбе 
2. Минимум једно гостовање аутора изложбе на 
локалној ТВ и радио станици у периоду трајања 
изложбе.

6. 

Организовање 
техничких услова 
за одржавање 
изложбе

1. Обезбеђени постаменти и витрине за изложбу 
до 15. јула текуће буџетске године.
2. Обезбеђено осветљење до 15. јула текуће 
буџетске године.
3. Обезбеђена техничка подршка до 15. јула  
текуће буџетске године.

7.

Одржавање 
изложбе

1. Официјелно отварање изложбе у периоду од 
друге половине јула текуће буџетске године.
2. Обезбеђење коктела.
3. Изложба траје у периоду од 21 дан у периоду од 
8 до 19 часова.

Реализација изложбе коју је 
посетило минимум 500 људи

8.

Надзор  
реализације 
пројекта 

Написан завршни извештај о реализацији пројекта 
до 31. августа текуће буџетске године.

Руководство општине 
извештено о реализацији 

пројекта

Функција пројекта (функционална класификација): 820 – Услуге културе

Приходи и примања пројекта
Извор 

финансирања
Опис Износ

(2013. год)
Наменски приходи

Износ Еко. клас. Назив прихода
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(2013. год)
01 Средства из буџета 65.000,00 - - -
 Укупно 65.000,00 - - -

Расходи и издавања пројекта
Економска 

класификација Опис
Износ

2011 2012 2013 2014 2015
423 Услуге по уговору - - 65.000,00 75.000,00 80.000,00

 
Укупно – по 
годинама

- - 65.000,00 75.000,00 80.000,00

Укупан буџет 
пројекта 220.000,00

1. Правни основ пројекта:
- Закон о култури РС („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009)
- Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009. до 2013. године

2. Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законска обавеза      б) висок      в) средњи      г) низак

3. Ризици остварења пројекта:
- Незаинтересованост јавности
- Крађа експоната
- Лоши временски услови

4. Извори верификације:  
- Програм манифестације
- Записник стручног већа о избору аутора изложбе
- Записник аутора изложбе о изабраним предметима са инвентраном листом
- Уговор са најповољнијим понуђачем за штампу каталога
- Каталог 
- Промотивни материјали
- Рачуни
- Извештај о реализацији пројекта

5. Значај пројекта:
Пројекат  доприноси  ширем  сагледавању  занатске  делатности  на  подручју  Понишавља  и  комплетирање 
музејске збирке заната. Ово је први пут да се експонати овог типа излажу јавности.

НАЗИВ И ШИФРА 
ПРОЈЕКТА: „Читалачка 
значка“ (шифра: СЛЕР 
4.6.1.5.)

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА 
ПРОЈЕКТА:  
Народна библиотека Пирот
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:  
Надица Костић

Веза  пројекта  са  програмом: 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 фунцкије Библиотеке промовишу међу 
млађом популацијом, што даје основе за ширење  и унапређење културних садржаја општине.  
Ред 
бр.

Активност Индикатор
(по буџетској години)

Жељени резултат

1.

Дефинисање 
програма и  
трајања 
манифестације 

Програм манифестације је дефинисан до 21. 
јануара  текуће буџетске године.
Трајање манифестације: од 10. септембра до 15. 
јуна текуће школске године.

Дефинисан програм 
манифестације

2. 

Слање позива 
основним 
школама са 
списком 
литературе од 
првог до седмог 
разреда 

У консултацији и договору са запосленима на 
дечијем одељењу Библиотеке, писани позиви 
упућени школама до 10. септембра текуће 
школске године.

Стварање услова за реализацију 
манифестације

3. 

Припрема 
програма 
такмичења 

Текст програма такмичења урађен до 30. априла  
текуће школске године.

4.

Утврђена листа 
учесника 
манифестације

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

5

Обавештење 
основним 
школама о 
распореду 
такмичења 

Писана обавештања упућена школама до 10. маја 
текуће школске године.

6.

Медијска 
промоција 
манифестације 

1. Обавештавање националних и локалних медија 
преко мејла/факса о манифестацији урађено 
најкасније пет дана пре почетка Читалачка 
значка. 
2. Одржавање конференције за штампу Народне 
библиотеке Пирот уочи одржавања Читалачке 
значке.
3. Минимум једно гостовање представника 
Библиотеке на локалној ТВ и радио станици у 
периоду одржавања манифестације.

7.

Реализација 
манифестације 
Читалачка 
значка

1. Одржавање такмичења ученика са утврђивањем 
листе деце која су се посебно истакла у периоду 
од 20.маја до 10. јуна текуће школске године.
2. Додела награда најуспешнијим такмичарима 14. 
и 15. јуна текуће школске године уз учешће 
гостујујећег дечијег аутора.

Реализација манифестације у 
којој учествује приближно 500 

ученика

8.

Надзор  
реализације 
пројекта 

Написан завршни извештај о реализацији пројекта 
до краја јуна текуће школске године.

Руководство општине 
извештено о реализацији 

пројекта
Функција пројекта (функционална класификација): 820 – Услуге културе

Приходи и примања пројекта
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Извор 
финансирања Опис

Износ
(2013. год)

Наменски приходи
Износ

(2013. год) Еко. клас. Назив прихода
01 Средства из буџета 140.000,00 - - -
 Укупно 140.000,00 - - -

Расходи и издавања пројекта
Економска 

класификација Опис
Износ

2011 2012 2013 2014 2015
423 Услуге по уговору - - 95.000,00 105.000,00 110.000,00

426
Трошкови 
материјала

- - 45.000,00 50.000,00 55.000,00

Укупно – по 
годинама

- - 140.000,00 155.000,00 165.000,00

Укупан буџет 
пројекта 460.000,00

1. Правни основ пројекта:
- Закон о култури РС („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009)
- Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009. до 2013. године

        2. Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законска обавеза      б) висок      в) средњи      г) низак

3. Ризици остварења пројекта:
- Лош одзив школа и ученика
- Лош одзив дечијих аутора

4. Извори верификације:  
- Позив школама за учествовање
- Програм манифестације

        -Уговори са члановима жирија
 - Листа такмичара
- Рачуни 

- Фотографије и видео записи са манифестације
- Видео записи са конференције за штампу
 - Извештај о реализацији пројекта

5. Значај пројекта:
Пројекат  доприноси  бољем  позиционирању  Библиотеке  у  локалној  заједници,  њеној  афирмацији  као 
средишта  културних  дешавања,  организатора  књижевних  промоција,  сусрета  са  познатим  ауторима. 
Пројектом се утиче на подизању свести младих о значају читања и образовања. 

НАЗИВ И ШИФРА 
ПРОЈЕКТА: Изложба 
таписерија „Атеље 61“, 
Нови Сад (шифра: СЛЕР 
4.6.1.6.)

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА 
ПРОЈЕКТА:  Галерија „Чедомир Крстић“

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:  
Антоније Милошевић
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Веза пројекта са програмом: Пројекат је део програма Креирање програмских садржаја у области културе 
(шифра:  СЛЕР 4.6.1.). Пројекат доприноси унапређењу разноврсности културне понуде општине кроз промоцију 
примењене уметности. 
Ред 
бр.

Активност Индикатор Жељени резултат

1. Дефинисање 
избора изложбе и 
услова 
одржавања  

1. Позивање аутора за излагање у галерији до 
30.октобра 2012. године.
2. Записник Уметничког савета о избору изложбе 
усвојен до 20. новембра 2012. године.
3. Одука УО галерије „Чедомир Крстић“ о 
одржавању изложбе до 30. новембра 2012. 
године.
3. Обавештавање аутора о термину реализације 
изложбе до 30. децембра 2012. године.
4. Договор о термину одржавања изложбе 
дефинисан од стране директора Галерије  и 
Атељеа 61 до 20. јануара 2013. године.

Стварање услова за реализацију 
изложбе

2. Достављање 
изложбеног 
материјала од 
стране аутора

Достављени ЦД, каталог, фотографије са 
изабраним експонатима за излагање до 31. 
јануара  2013. године.

3. Припрема и 
штампање  
каталога и 
позивница

1. Текст каталога, репродукције, списак изложених 
радова урађен до 10.маја  2013. године.
2. Каталогизација публикације у Народној 
библиотеци Србије до 15. маја 2013. године. 
3. Уговор за штампање каталога и позивница 
склопљен до 10. маја 2013. године.
4. Одштампано 100 позивница до 15. маја 2013. 
године. 
5. Одштампано 200 каталога до 28. маја 2013. 
године.

4. Медијска 
промоција 
изложбе 

1. Локални медији обевштени најкасније до 25. 
маја 2013. године.
2. Позивнице за отварање изложбе послате до 28. 
маја 2013. године.

5. Обезбеђивање 
материјално 
техничких услова 
за одржавање 
изложбе

1. Изложбени експонати транспортовани до 29. 
маја 2013. године.
2. Реквизити за постављање експоната обезбеђени 
до 30. маја 2013. године.
3. Осветљење  обезбеђено до 30. маја 2013. 
године.
4. Материјал за коктел након изложбе набављен 
до 31. маја 2013. године.

6. Одржавање 
изложбе 

1. До 50 посетилаца присуствовало отварању 
изложбе 31. маја 2013. године.
2. Одржавање изложбе у трајању од 15 дана. 
3. Фотодокументација са отварања изложбе.

Реализација изложбе коју је 
видело до 500 посетилаца

7. Надзор  
реализације 
пројекта 

Завршни извештај о реализацији пројекта предат 
до 30. септембра 2013. године.

Руководство општине 
извештено о реализацији 

пројекта
Функција пројекта (функционална класификација): 820 – Услуге културе

Приходи и примања пројекта

Извор 
финансирања Опис

Износ
(2013. год)

Наменски приходи
Износ

(2013. год) Еко. клас.
Назив прихода
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01 Средства из буџета 78.000,00 - - -
 Укупно 78.000,00 - - -

Расходи и издавања пројекта
Економска 

класификација Опис
Износ

2011 2012 2013 2014 2015
422 Трошкови дневница - -            4,000,00 - -
423 Услуге по уговору - - 74.000,00 - -

 
Укупно – по 
годинама

- - 78.000,00 - -

Укупан буџет 
пројекта        78.000,00

1. Правни основ пројекта:
- Закон о култури РС („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009)
- Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009. до 2013. године
- План и програм рада галерије „Чедомир Крстић“ за 2013. годину

        2. Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законска обавеза      б) висок      в) средњи      г) низак

3. Ризици остварења пројекта:
- Отказивање изложбе од стране аутора
- Немогућност организовања транспорта експоната
- Лош одзив посетилаца
- Крађа експоната

4. Извори верификације:  
 Записник Уметничког савета о избору изложбе 
 Одука УО галерије „Чедомир Крстић“ о одржавању изложбе
 ЦД, каталог, фотографије са изабраним експонатима 
 Уговор за штампу каталога
 Каталог 
 Позивнице 
 Фотодокументација са отварања изложбе
 Рачуни
 Извештај о реализацији пројекта

5. Значај пројекта :
Пројекат  подстиче  интересовање  за  ликовни  живот  града,  а  организовањем  изложби  високог  уметничког  нивоа  и 
едукацијом путем специфичног језика визуелног комуницирања се уједно јавности пружа могућност за упознавање и  
разумевање дела савремене ликовне и примењене уметности. Такође, овим пројектом се утиче на туристичку понуду  
општине Пирот, јер Галерија има веома значајно место на културној мапи Србије и својим професионалним радом у  
континуитету организује изложбе различите ликовне садржине.

НАЗИВ И ШИФРА 
ПРОЈЕКТА: Изложба слика 
са  ликовне колоније 
„Сићево“ Ниш (шифра: 
СЛЕР 4.6.1.7.)

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА:  
Галерија „Чедомир Крстић“

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:  
Антоније Милошевић

Веза пројекта са програмом: Пројекат је део програма Креирање програмских садржаја у области културе (шифра:  
СЛЕР 4.6.1.). Пројекат доприноси развоју ликовног живота града и унапређењу културних садржаја општине.
Ред 
бр.

Активност Индикатор Жељени резултат
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1. Дефинисање 
избора изложбе и 
услова одржавања  

1. Позивање аутора за излагање у галерији до 
30.октобра 2012. године.
2. Записник Уметничког савета о избору изложбе 
усвојен  до 20. новембра 2012. године.
3. Одука УО галерије „Чедомир Крстић“ о одржавању 
изложбе донета до 30. новембра 2012. године.
4. Обавештавање аутора о термину реализације 
изложбе до 15. децембра 2012.године.
5. Договор о термину одржавања изложбе 
дефинисан од стране директора Галерије  и  
директора колоније Сићево  до 25. децембра 2012. 
године.

Стварање услова за реализацију 
изложбе

2. Достављање 
изложбеног 
материјала од 
стране директора 
колоније Сићево  

Достављени ЦД, каталога, фотографија са изабраним 
експонатима за излагање до 20.јануара  2013. 
године.

3. Припрема и 
штампање  
каталога и 
позивница

1. Текст каталога, репродукције, списак изложених 
радова урађен до 25. јануара  2013. године.
2. Каталогизација публикације у Народној 
библиотеци Србије извершена до 30. јануара 2013. 
године. 
3. Уговор за штампање каталога и позивница 
склопљен до 30. јануара 2013. године.
4. Одштампано 100 позивница до 5. фебруара 2013. 
године. 
5. Одштампано 200 каталога до 10. фебруара 2013. 
године.

4. Медијска 
промоција 
изложбе 

1. Локални медији обавештени најкасније до 5. 
фебруара 2013. године.
2. Позивнице за отварање изложбе послате до 10. 
фебруара 2013. године.

5. Обезбеђивање 
материјално 
техничких услова 
за одржавање 
изложбе

1. Изложбени експонати транспортовани до  10. 
фебруара   2013.године.
2. Реквизити за постављање експоната обезбеђени 
до 10. фебруара 2013. године.
3. Осветљење  обезбеђено до 10. фебруара 2013. 
године.
4. Материјал за коктел након изложбе набављен до 
12. фебруара 2013. године.

6. Одржавање 
изложбе 

1. До 50 посетилаца присуствовало отварању 
изложбе 12. фебруара 2013. године.
2. Одржавање изложбе у трајању од 16 дана. 
3. Фотодокументација са отварања изложбе.

Реализација изложбе коју је 
видело до 500 посетилаца

7. Надзор  
реализације 
пројекта 

Завршни извештај о реализацији пројекта предат до 
30. маја 2013. године.

Руководстство општине 
извештено о реализацији 

пројекта
Функција пројекта (функционална класификација): 820 – Услуге културе

Приходи и примања пројекта

Извор 
финансирања Опис

Износ
(2013. год)

Наменски приходи
Износ

(2013. год) Еко. клас. Назив прихода
01 Средства из буџета 64.000,00 - - -
 Укупно 64.000,00 - - -

Расходи и издавања пројекта
Економска 

класификација Опис
Износ

2011 2012 2013 2014 2015
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422 Трошкови дневница - -            4,000,00 - -
423 Услуге по уговору - - 60.000,00 - -

 Укупно – по годинама - - 64.000,00 - -
Укупан буџет пројекта        64.000,00

1. Правни основ пројекта:
- Закон о култури РС („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009)
- Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009. до 2013. године
- План и програм рада галерије „Чедомир Крстић“ за 2013. годину

2. Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законска обавеза      б) висок      в) средњи      г) низак

3. Ризици остварења пројекта:
- Отказивање изложбе од стране аутора
- Немогућност организовања транспорта експоната
- Лош одзив посетилаца
- Крађа експоната

4. Извори верификације:  
 Записник Уметничког савета о избору изложбе 
 Одука УО галерије „Чедомир Крстић“ о одржавању изложбе
 ЦД, каталог, фотографије са изабраним експонатима 
 Уговор за штампу каталога
 Каталог 
 Позивнице 
 Фотодокументација са отварања изложбе
 Рачуни
 Извештај о реализацији пројекта

   5. Значај 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.

НАЗИВ И ШИФРА 
ПРОЈЕКТА: Изложба 
ликовних радова ученика 
основних школа Пирота - 
„Светосавска изложба“ 
(шифра: СЛЕР 4.6.1.8.)

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА 
ПРОЈЕКТА:  Галерија „Чедомир Крстић“

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:  
Антоније Милошевић

Веза пројекта са програмом: Пројекат је део програма Креирање програмских садржаја у области културе 
(шифра:  СЛЕР 4.6.1.). Пројекат доприноси развоју свести најмлађих суграђана о ликовној уметности и укључује их 
у културни живот општине. 
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Ред 
бр.

Активност Индикатор
(по буџетској години)

Жељени резултат

1. 

Дефинисање 
термина и услова 
одржавања  
изложбе

1. Одука УО галерије „Чедомир Крстић“ о 
одржавању традиционалне изложбе до 30. 
октобра претходне буџетске године.
2. Допис о термину и условима одржавања 
изложбе достављен директорима основних школа 
општине Пирот  до 10. новембра претходне 
буџетске године.

Стварање услова за реализацију 
изложбе

2. 

Достављање 
радова ученика 
основних школа 
са територије 
општине Пирот  

Достављено до 1000 радова ученика основних 
школа општине Пирот до 30. децембра претходне 
буџетске године.

3. 

Избор радова за 
изложбу 

1. Одабир радова за излагање извршен до 15. 
јануара текуће буџетске године.
2. Жирирање изабраних ликовних радова за 
доделу награда ученицима одржано до 15. јануара 
текуће буџетске године.
3. Одлука Уметничког савета и директора о додели 
награда за 20 ликовних радова.

3.

Припрема и 
штампање  
каталога и 
позивница

1. Текст каталога, репродукције, списак изложених 
радова урађен до 10. јануара текуће буџетске 
године.
2. Каталогизација публикације у Народној 
библиотеци Србије извршена до 15. јануара текуће 
буџетске године.
3. Уговор за штампање каталога и позивница 
склопљен до 15. јануара текуће буџетске године.
4. Одштампано 100 позивница до 20. јануара  
текуће буџетске године.
5. Одштампано 300 каталога до 23. јануара текуће 
буџетске године.

4.

Медијска 
промоција 
изложбе 

1. Локални медији обавештени  најкасније до 20. 
јануара текуће буџетске године.
2. Позивнице за отварање изложбе послате до 24. 
јануара текуће буџетске године.

5. 

Обезбеђивање 
материјално 
техничких услова 
за одржавање 
изложбе

1. Реквизити за постављање експоната обезбеђени 
до 22. јануара текуће буџетске године.
2. Осветљење обезбеђено до 22. јануара   текуће 
буџетске године.
3. 20 књига за награде ученицима набављено  до 
20.јанура текуће буџетске године.
4. Материјал за коктел након изложбе набављен 
до 23. јануара текуће буџетске године.

6

Одржавање 
изложбе 

1. До 150 посетилаца присуствовало отварању 
изложбе 25. јануара текуће буџетске године.
2. Додељене награде за 20 ликовних радова 
ученика. 
3. Одржавање изложбе у трајању од 15 дана. 
4. Фотодокументација са отварања изложбе.

Реализација изложбе коју је 
видело до 1000 посетилаца

8. Надзор  
реализације 

Завршни извештај о реализацији пројекта предат 
до 30. априла текуће буџетске године.

Општинско руководсто 
извештено о реализацији 
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пројекта пројекта

Функција пројекта (функционална класификација): 820 – Услуге културе

Приходи и примања пројекта

Извор 
финансирања Опис

Износ
(2013. год)

Наменски приходи
Износ

(2013. год) Еко. клас. Назив прихода
01 Средства из буџета 52.000,00 - - -
 Укупно 52.000,00 - - -

Расходи и издавања пројекта
Економска 

класификација Опис
Износ

2011 2012 2013 2014 2015
423 Услуге по уговору - - 42.000,00 44.000,00 46.000,00

426
Трошкови 
материјала - - 10,000,00 11.000,00 11.000,00

 
Укупно – по 
годинама - - 52.000,00 55.000,00 57.000,00

Укупан буџет 
пројекта 164.000,00

1. Правни основ пројекта:

- Закон о култури РС („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009)
- Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009. до 2013. године
- План и програм рада галерије „Чедомир Крстић“ за 2013. годину

2. Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законска обавеза      б) висок      в) средњи      г) низак

3. Ризици остварења пројекта:
- Недостатак сарадње наставника ликовне уметности оносвних школа са галеријом
- Лош одзив ученика за достављање радова

4. Извори верификације:  
 Одука УО галерије „Чедомир Крстић“ о одржавању изложбе
 Уговор за штампу каталога
 Каталог 
 Позивнице 
 Фотодокументација са отварања изложбе
 Рачуни
 Извештај о реализацији пројекта

5. Значај пројекта:
Пројекат подстиче развој културне свести код омладине,  интересовање ученика  за ликовни живот града.  
Такође подстиче креативност деце ученичког узраста и мотивише их за бављење уметношћу .

НАЗИВ И ШИФРА 
ПРОЈЕКТА: Премијера 
позоришне представе 
(шифра: СЛЕР 4.6.1.9.)

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА:  
Народно позориште Пирот

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:  
Градимир Филиповић

Веза пројекта са програмом: Пројекат је део програма Креирање програмских садржаја у области културе (шифра:  
СЛЕР 4.6.1.). Пројекат доприноси усавршавању и неговањупозоришне уметности не само у општини, региону већ и 
шире у циљу да задовољи најширу популацију позоришних гледалаца. 
Ред 
бр.

Активност Индикатор
(по буџетској години)

Жељени резултат
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1. Дефинисање 
премијерне 
позоришне 
представе, датум 
премијере и бр. 
извођења

Програм премијерне представе и реприза 
дефинисан по плану и програму рада до 20. 
фебруара текуће буџетске године.

Дефинисан програм позоришне 
премијере

2. Избор редитеља и 
осталих сарадника 
(костимограф, 
сценограф, 
лектор, 
кореограф, 
композитор...)

Одлука УО НП Пирот о избору премијерне 
представе до 28. фебруара текуће буџетске 
године.

Обезбеђени услови за извођење 
премијерне позоришне представе

3. Одабир 
позоришног дела 
и сарадника који 
ће радити на 
представи

1. Одлука директора о избору позоришног дела и 
сарадника који ће радити на представи до 28. 
фебруара текуће буџетске године.
2. Уговори о ауторском делу са сарадницима на 
позоришном комаду потписани до 10. марта 
текуће буџетске године.

4. Медијска 
промоција 
позоришне 
премијере

Медијска промоција оджана у периоду од 10. 
марта до 12. априла текуће буџетске године: 
1. Одржана 1 конференција за медије.
2. Одштампано 300 флајера и 20 плаката
1 видео спот и 1 аудио снимак.
3. 10 видео записа на локалним и националн им 
медијима.

5. Обезбеђивање 
материјално-
техничких услова 
за одигравање 
премијере

1. Извршен избор костима из фундуса, израда и 
преправка костима, куповина материјала, израда 
сценографије, избор музике/компоновање 
ауторске музике, куповина електроматеријала – 
каблова и сијалица до 30. марта текуће буџетске 
године.
2. Одштампане улазнице и позивнице, позвани 
гости, сарадници, позоришни претплатници, 
подељени флајери, постављени плакати  на јавним 
местима, емитовани ТВ и аудио спотови и 
обезбеђен коктел после преставе до 6. априла 
текуће буџетске године.

6. Извођење 
премијере и 
реприза

1. 350 посетилаца видело премијеру представе.
2. Репризна извођења у матичној сали до 1. 
децембра текуће буџетске године.

Изведена премијера позоришне 
представе и репризна извођења

7. Надзор  
реализације 
пројекта

Написан завршни извештај о реализацији пројекта 
до 15. децембра текуће буџетске године.

Руководство општине извештено о 
реализацији пројекта

Функција пројекта (функционална класификација): 820 – Услуге културе

Приходи и примања пројекта

Извор 
финансирања Опис

Износ
(2013. год)

Наменски приходи
Износ
(2013. 
год) Еко. клас. Назив прихода

01 Средства из буџета 1.200.000,00 - - -
 Укупно 1.200.000,00 - - -

Расходи и издавања пројекта
Економска Опис Износ
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класификација 2011 2012 2013 2014 2015

423 Услуге по уговору
- -

 1.000.000,00 Б:950.000,00
О:110.000,00

Б:1.000.000,00
О:  120.000,00

426
Трошкови 
материјала - - 200,000,00 250,000,00 300,000,00

 
Укупно – по 
годинама - - 1.200.000,00 1.310.000,00 1.420.000,00

Укупан буџет 
пројекта 3.930.000,00

1.Правни основ пројекта:
 Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009. до 2013. године
 Закон о култури РС („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009)
 План и програм рада Народног позоришта Пирот за 2013.

2. Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законска обавеза         б) висок        в) средњи       г) низак

3. Ризици остварења пројекта:
- Болест сарадника и глумаца
- Непланирана инфлација и раст цена на тржишту
- Застарелост светлосног и тонског парка
- Незаинтересованост  публике за репризна извођења

4. Извори верификације:  
- Одлука УО НП Пирот о раду на представи
- Програм и плакат  представе
- Одлука директора о избору позоришног дела и сарадника који ће радити на представи
- Промотивни материјали
- Ауторски уговори са сардницима на представи
- Рачуни
- Извештај о реализацији пројекта

5. Значај пројекта:
Пројекат доприноси  промоцији позоршне уметности и подизању културне свести свих генерација општине Пирот. Такође 
премијерна  извођења  доприносе  разноврсности  културне  понуде  и  садржаја  као  и   анимацији  и  едукацији   млађих 
генерација  и задовољењу културних потреба најшире популације позоришних гледалаца. 

НАЗИВ ШИФРА ПРОЈЕКТА:
Сајам лова и риболова 
(шифра: СЛЕР 4.6.1.10.)

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА 
ПРОЈЕКТА:
Дом културе

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:
Мишко Ћирић

Веза пројекта са програмом: Пројекат је део Програма Креирање програмских садржаја у области културе 
(шифра: СЛЕР 4.6.1.). Пројекат  доприноси унапређењу културно-туристичких садржаја општине.  
Ред. Активност Индикатор Жељени резултат
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бр. (по буџетској години)

1.
Дефинисање 
програма и трајања 
фестивала

Програм Сајма дефинисан до 10. фебруара текуће 
буџетске године.

Дефинисан програм 
Сајма

2.

Слање позива 
културно уметничким 
друштвима из земље 
и иностранства

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

Утврђена листа и број 
учесника Сајма

3. Пријем пријава 
учесника

Пријаве учесника примљене до 28. фебруара  текуће 
буџетске године.

4. Обезбеђење простора 
за одржавање Сајма

1. Слање захтева Министарству одбране до 3. марта 
текуће буџетске године.
2. Склапање уговора са Министарством одбране до 
30. марта текуће буџетске године.

5.
Утврђивање коначне 
листе и броја 
учесника

Коначна листа и број учесника утврђена до 15. марта 
текуће буџетске године.

6. Медијска промоција 
фестивала

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 текуће буџетске године.

Сајам је промовисан у 
медијима

7.

Организовање 
техничких услова и 
подршке за 
одржавање Сајма

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

Обезбеђени услови за 
одржавање Сајма 

9. Извођење програма 
Сајма

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

Одржан Сајам лова и 
риболова

10.
Надзор реализације 
пројекта

Написан завршни извештај о реализацији пројекта 
до 25. априла текуће буџетске године.

Руководство општине 
извештено о 

реализацији пројекта

Функција пројекта (функционална класификација): 820 – Услуге културе
Приходи и примања пројекта

Извор 
финансирања Опис Износ

(2013. год.)

Наменски приходи

Износ
(2013. год.) Еко клас. Назив прихода

01 Приходи из буџета 300.000,00 - - -
Укупно 300.000,00 - - -

Расходи и издавања пројекта
Економска Опис Износ
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класификација 2011 2012 2013 2014 2015

421 Стални трошкови - - 100.000,00 120.000,00 150.000,00
423 Услуге по уговору - - 140.000,00 150.000,00 200.000,00

424
Специјализоване 
услуге - - 50.000,00 60.000,00 80.000,00

426
Трошкови 
материјала - - 10.000,00 15.000,00 15.000,00

Укупно – по 
годинама - - 300.000,00 345.000,00 445.000,00

Укупан буџет 
пројекта 1.090.000,00

1.Правни основ пројекта:
- Закон о култури РС „Сл. гласник РС“, бр. 72/2009
- Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009. до 2013. године

2. Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законски обавеза         б) висок    в) средњи      г) 
низак

3.Ризици остварења пројекта:
- Недобијање одобрења од Министарства одбране
- Лош одзив учесника

4. Извори верификације:
- Одлука о одржавању Сајма
- Програм Сајма
- Позив за учешће на Сајам
- Листа пријава учесника
- Уговори са Министарством одбране
- Уговори за обезбеђивање техничких услова и подршке Сајма
- Промотивни материјали
- Рачуни
- Извештај о реализацији пројекта

5. Значај пројекта: 
Пројекат  доприноси  унапређењу  туристичке  понуде  општине  Пирот.  Њиме  се  дају  шанса  да  се  кроз  
окупљање људи истих интересовања промовише Стара планина и заборављених села, у којима се може 
организовати етно туризам. Пројекат је и у функцији очувања традиционалних вредности.

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 И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:  Слободан Ранчић

32



ОПИС И КЉУЧНИ ЦИЉ(ЕВИ)  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.

ОСТАЛИ ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМА:

1.    Правни основ: 

- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник  РС“ број  72/09, 81/09, 24/11)
- Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009. до 2013. године
- Генерални план Пирот (“Сл. лист града Ниша“ бр. 74/05)
- Просторни план општине Пирот (“Сл. лист града Ниша“ бр. 42/11)

2.    Приоритет програма (заокружити ранг приоритета)

- а) законска обавеза      б) висок      в) средњи      г) низак

7. Ризици остварења програма: 
- Могућност пролонгирања рокова за добијање грађевинске дозволе
- Могућност пролонгирања рокова због поништавања тендера
- Појава непредвиђених радова
- Могућност пролонгирања рокова због поништавања мале набавке
- Пролонгирање завршетка грађевинских радова због временских прилика

8. Извори верификације програма: 
- Омот списа пројекта: Изградња моста “Газела“ (шифра:  СЛЕР -3.1.3.1)
- Омот списа пројекта: Саобраћајница Ринг II у Пироту (шифра: СЛЕР - 3.1.3.2.)
- Омот списа пројекта: Изградња друмског моста на Топлодолској реци  (шифра: СЛЕР - 3.1.3.3.)
- Омот списа пројекта: Изградња пута од бране Завојског језера до пута за Топли до (шифра: СЛЕР - 
3.1.3.4.)

БУЏЕТ ПРОГРАМА

Приходи и примања програма

Извор 
финансирања Опис

Износ

(2013. год)

Наменски приходи

Износ

(2013. год)
Еко. 
клас. Назив прихода

01
Средства из 
буџета

71.041.000,00 -
- -

Укупно: 71.041.000,00 - -
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Економска 
класификација Опис

Износ

2011 2012 2013 2014 2015

423

Услуге по 
уговору - -

         

           100.000,00
100.000,00 -

511

Зграде и 
грађевински 
објекти

- -     70.941.000,00 62.900.000,00 46.000.000,00

Укупно – по 
годинама:

- - 71.041.000,00 63.000.000,00 46.000.000,00

Укупан буџет 
програма: 180.041.000,00

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПРОГРАМА:

Ред. 
бр.

Начин 
остварења 
програма

Индикатор резултата

Индикатор учинкаДефинисање 
индикатора

Јединица

мере

Базна 
вред.

Циљана 
вред.

2013

Циљана 
вред.

2014

Циљана 
вред.

2015

1. Грађење и 
реконстр. 
мостова

Изграђени и 
реконстр. 
мостови

Број 
мостова

0 2 3 3

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

Обим 
урађених 
радова

Површ. 
изг. и 

реконстр.

мостова

0 1.713 2.113 2.113

2. Грађење и 
реконстр. 

локалних и 
некатег. 
путева

Дужина 
изграђених и 
реконстр. 
путева

1 м 0 0 0 4.500

Непосредни 
корисници 
путева

Број стан. 0 0 0 50.000

ВРЕДНОСТ АКТИВНОСТИ И/ИЛИ ПРОЈЕКАТА КОЈИМ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ПРОГРАМ:  

Ред. 
бр.

Назив и шифра пројекта
Укупан износ средстава потребних за реализацију

2011 2012 2013 2014 2015

1 Изградња моста “Газела“ (шифра: - - 5.000.000,00 - -
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СЛЕР -3.1.3.1)

2
Саобраћајница Ринг II у Пироту 
(шифра: СЛЕР 3.1.3.2.)

- - 66.041.000,00 - -

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: - - 71.041.000,00 63.000.000,00 46.000.000,00

Укупан буџет пројеката: 180.041.000,00

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 И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:  
Слободан Ранчић

Веза пројекта са програмом: 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 условаљавајуу изградњу новог моста.

Ред 
бр.

Активност Индикатор Жељени резултат
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1.

Добијање грађевинске дозволе 
и сагласности

Добијена грађевинска дозвола до 15. фебруара 
2013. године Добијена грађевинска дозвола

2.

Расписивање тендера за 
најповољнијег извођача

Тендер расписан до 20. фебруара 2013. године

Изабран најповољнији извођач 
и склопљен уговор са њим

3.

Избор најповољнијег понуђача 
и склапање уговора

Изабран најповољнији извођач и склопљен 
уговор са њим до 1.марта 2013. године

4.

Пријава радова Пријављени радови до 15. марта 2013. године

Изграђен мост 

5.

Увођење извођача 
у посао

Извођачи уведени у посао до 23. марта 2013. године

6.

Извођење грађевинских радова Изграђен мост „Газела“:
1. Површина коловозне конструкције –                      
630 м2 
2. Површине пешачких стаза – 360 м2
3. Ограде дужине 360 м, са висином             од 1,1 
м.

7.
Технички преглед  и добијање 
употребне дозволе

Технички пријем и употребна дозвола           добијени 
до 15. августа 2013. године

8. Примопредаја радова Записник о примопредаји радова урађен до 20. августа 
2013. године

Записник о примопредаји радова

9.
Извештавање о реализацији 
пројекта

  Написан  коначни извештај до 30. августа 2013. 
године

Извршен мониторинг пројекта

Функција пројекта (функционална класификација): 620 - Развој заједнице

Приходи и примања пројекта

Извор 
финансирања Опис

Износ
(2013. год)

Наменски приходи
Износ

(2013. год) Еко. клас. Назив прихода
01 Средства из буџета 5.000.000,00 -
 Укупно 5.000.000,00 - - -

Расходи и издавања пројекта
Економска 

класификација Опис
Износ

2011 2012 2013 2014 2015
423 Услуге по уговору - -           50.000,00 - -

511
Зграде и грађевински 
објекти - -  4.950.000,00 - -

Укупно – по годинама - - 5.000.000,00 - -
Укупан буџет пројекта 5.000.000,00

1. Правни основ пројекта:
- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник  РС“ број  72/09, 81/09, 24/11)
- Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009. до 2013. године
- Генерални план Пирот (“Сл. лист града Ниша“ бр. 74/05) 
- Просторни план општине Пирот (“Сл. лист града Ниша“ бр. 42/11)

2. Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законска обавеза      б) висок      в) средњи      г) низак

3. Ризици остварења пројекта:
- 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
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4.Извори верификације:  
 Пројектна документација
 Закључен уговор са извођачем радова
 Уговор са надзорним органом
 Оверене привремене ситуације
 Извештај надзорног органа
 Записник о примопредаји радова
 Употребна дозвола
 Рачуни

6. Значај пројекта:
Значај овог пројекта је у унапређењу саобраћајне инфраструктуре и решавању проблема најпрометније деонице у граду.

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 И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:  
Слободан Ранчић

Веза пројекта са програмом: 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.

Ред 
бр.

Активност Индикатор Жељени резултат
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1.
Добијање грађевинске дозволе 
и сагласности

Добијена грађевинска дозвола до 15. јануара 
2013. године Добијена грађевинска дозвола

2. 

Расписивање тендера за 
најповољнијег извођача

Тендер расписан до 20. јануара 2013. године

Изабран најповољнији извођач 
и склопљен уговор са њим

3. 

Избор најповољнијег понуђача 
и склапање уговора

Изабран најповољнији извођач и склопљен уговор 
са њим до 15. марта 2013. године 

4.

Пријава радова Пријављени радови до 23. марта 2013. гонине 

Изграђен мост 

5

Увођење извођача 
у посао

Извођачи уведени у посао до 23. марта 2013. године 

6.

Извођење грађевинских радова Изграђен је мост:
 Дужине распона конструкције 65,7 м
 Ширине 11 м
 Укупне конструкције са крилним    зидовима 
74,94 м

7.

Технички преглед  и добијање 
употребне дозволе

Технички пријем и употребна дозвола           добијени до 
31. децембра 2013. године

8. Примопредаја радова Записник о примопредаји радова урађен до 10. јануара 
2014. године

Записник о примопредаји радова

9.
Извештавање о реализацији 
пројекта

  Написан  коначни извештај до 15. јануара 2014. 
године

Извршен мониторинг пројекта

Функција пројекта (функционална класификација): 620 - Развој заједнице

Приходи и примања пројекта

Извор 
финансирања Опис

Износ
(2013. год)

Наменски приходи
Износ
(2013. 
год) Еко. клас. Назив прихода

01 Средства из буџета 66.041.000,00 - - -
 Укупно 66.041.000,00 - - -

Расходи и издавања пројекта
Економска 

класификација Опис
Износ

2011 2012 2013 2014 2015
423 Услуге по уговору - - 50.000,00 - -

511
Зграде и грађевински 
објекти - - 65.991.000,00 - -

Укупно – по годинама - - 66.041.000,00 - -
Укупан буџет пројекта 66.041.000,00

38



1. Правни основ пројекта:
 Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник  РС“ број  72/09, 81/09, 24/11)
 Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009. до 2013. године
 Генерални план Пирот (“Сл. лист града Ниша“ бр. 74/05)
 Просторни план општине Пирот (“Сл. лист града Ниша“ бр. 42/11)

2. Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законска обавеза      б) висок      в) средњи      г) низак

3. Ризици остварења пројекта:
- 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

4. Извори верификације:  
 Пројектна документација
 Закључен уговор са извођачем радова
 Уговор са надзорним органом
 Оверене привремене ситуације
 Извештај надзорног органа
 Записник о примопредаји радова
 Употребна дозвола
 Рачуни

5. Значај пројекта:
Овај пројекат ће допринети бољој повезаности пазарске и тијабарске стране града, као и Коридора 10 са  Индустријском  
зоном. Допринеће растерећењу саобраћаја у језгру града. Уједно ће побољшати комуникацију локалних села са центром  
града.
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НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА:   
Изградња друмског моста на 
Топлодолској реци  (шифра: СЛЕР - 
3.1.3.3.)

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА 
ПРОЈЕКТА:  
Дирекција за изградњу општине Пирот

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:  
Слободан Ранчић

Веза пројекта са програмом: 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 условаљавајуу изградњу новог моста.

Ред 
бр.

Активност Индикатор Жељени резултат

1.

Добијање грађевинске дозволе 
и сагласности

Добијена грађевинска дозвола до 15. јануара 
2014. године Добијена грађевинска дозвола

2.

Расписивање тендера за 
најповољнијег извођача

Тендер расписан до 20. јануара 2014. године

Изабран најповољнији извођач и 
склопљен уговор са њим

3.

Избор најповољнијег понуђача 
и склапање уговора

Изабран најповољнији извођач и склопљен 
уговор са њим до 15. марта 2014. године 

4. Пријава радова Пријављени радови до 23. марта 2014. године

Изграђен мост 

5.
Увођење извођача 
у посао

Извођачи уведени у посао до 23. марта 2014. године

6.

Извођење грађевинских радова Изграђен је мост:
 Дужине 50 м
 Ширине 8 м

7.

Технички преглед  и добијање 
употребне дозволе

Технички пријем и употребна дозвола           добијени 
до 15. новембра 2014. године

8. Примопредаја радова Записник о примопредаји радова урађен у 
року до 20. новембра 2014. године

Записник о примопредаји радова

9.
Извештавање о реализацији 
пројекта

  Написан  коначни извештај до 30. новембра 
2014. године

Извршен мониторинг пројекта

Функција пројекта (функционална класификација): 620 - Развој заједнице

Приходи и примања пројекта

Извор 
финансирања Опис

Износ
(2013. год)

Наменски приходи
Износ

(2013. год) Еко. клас. Назив прихода
01 Приходи из буџета - - - -
 Укупно - - - -

Расходи и издавања пројекта
Економска 

класификација Опис
Износ

2011 2012 2013 2014 2015
423 Услуге по уговору - - - 50.000,00 -

511
Зграде и грађевински 
објекти - - - 16.950.000,00 -

Укупно – по годинама - - - 17.000.000,00 -
Укупан буџет пројекта 17.000.000,00

1. Правни основ пројекта:
- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник  РС“ број  72/09, 81/09, 24/11)
- Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009. до 2013. године
- Просторни план општине Пирот (“Сл. лист града Ниша“ бр. 42/11)
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2. Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законска обавеза      б) висок      в) средњи      г) низак

3. Ризици остварења пројекта:
- 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

4. Извори верификације:  
 Пројектна документација
 Закључен уговор са извођачем радова
 Уговор са надзорним органом
 Оверене привремене ситуације
 Извештај надзорног органа
 Записник о примопредаји радова
 Употребна дозвола
 Рачуни

5. Значај пројекта:
Пројекат  је  значајан  јер  омогућује  бољу  повезаност  сеоског  становништва  са  осталим насељним  местима у  општини, 
региону, али и шире. Користи од овог моста ће имати 50.000 становника. Мост је и у функцији развоја туризма. Од великог  
је значаја за развој сеоског туризма, што може утицати на позитивна економска кретања у општини. 
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НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА:   
Изградња пута од бране Завојског 
језера до пута за Топли до (шифра: 
СЛЕР - 3.1.3.4.)

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА 
ПРОЈЕКТА:  
Дирекција за изградњу општине Пирот

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:  
Слободан Ранчић

Веза пројекта са програмом: Пројекат је део Програма изградње, реконструкције и одржавања локалних и некатегорисаних  
путева и мостова (шифра:  СЛЕР - 3.1.3.). 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.

Ред 
бр.

Активност Индикатор Жељени резултат

1.
Добијање грађевинске дозволе 
и сагласности

Добијена грађевинска дозвола до 15. 
јануара 2014. године 

Добијена грађевинска дозвола

2.

Расписивање тендера за 
најповољнијег извођача

Тендер расписан до 20. јануара 2014. године Изабран најповољнији извођач и 
склопљен уговор са њим

3.

Избор најповољнијег понуђача 
и склапање уговора

Изабран најповољнији извођач и склопљен 
уговор са њим до 28. јануар 2014. године

Изграђен локални пут 

4.

Пријава радова Пријављени радови до 30. јануара 2014. 
године 

5.

Увођење извођача 
у посао

Извођачи уведени у посао до 8. фебруара 2014. 
године

6.

Извођење грађевинских радова Изграђен  локални пут који је пуштен у    
саобраћај:
 Дужине 4,5 км. 
 Ширине 5 м. 

7.

Технички преглед  и добијање 
употребне дозволе

Технички пријем и употребна дозвола           
добијени до 30. јуна 2015. године

8. Примопредаја радова Записник о примопредаји радова урађен до 15. 
јула 2015. године 

Записник о примопредаји радова

9.
Извештавање о реализацији 
пројекта

  Написан  коначни извештај до 30. јула 2015. 
године

Извршен мониторинг пројекта

Функција пројекта (функционална класификација): 620 - Развој заједнице

Приходи и примања пројекта

Извор 
финансирања Опис

Износ
(2013. год)

Наменски приходи
Износ

(2013. год)
Еко. 
клас. Назив прихода

01 Приходи из буџета - - - -
 Укупно - - - -

Расходи и издавања пројекта
Економска 

класификација Опис
Износ

2011 2012 2013 2014 2015
423 Услуге по уговору - - - 50.000,00 -

511
Зграде и грађевински 
објекти - - - 45.950.000,00 46.000.000,00

Укупно – по годинама - - - 46.000.000,00 46.000.000,00
Укупан буџет пројекта 92.000.000,00

1. Правни основ пројекта:
- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник  РС“ број  72/09, 81/09, 24/11)
- Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009. до 2013. године
- Просторни план општине Пирот (“Сл. лист града Ниша“ бр. 42/11)
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2. Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законска обавеза      б) висок      в) средњи      г) низак

3. Ризици остварења пројекта:
- 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

4.Извори верификације:  
 Пројектна документација
 Закључен уговор са извођачем радова
 Уговор са надзорним органом
 Оверене привремене ситуације
 Извештај надзорног органа
 Записник о примопредаји радова
 Употребна дозвола
 Рачуни

5. Значај пројекта:
Пројекат је важан јер спаја села Средњег и Горњег Висока са селима Засковци и Топли до, као и са градксим насељима у 
Пироту. Веома је битан и као веза са Бабиним зубом и Јабучким равништем. Користи од овог пројекта ће имат и 50.000 
становника. Пут је и у функцији развоја туризма. Од великог је значаја за развој сеоског туризма, што може утицати на  
позитивна економска кретања у општини. 
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