ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

Ове године Програмски део буџета се спроводи код установа културе, Дирекције
за изградњу општине Пирот, Спортског центра Пирот и Туристичке организације.
Програмски део буџета се састоји од 6 програма и то:
-

Програм: Креирање програмских садржаја у области културе, где су установе
културе укључене са различитим културним манифестацијама из својих
редовних делатности;

-

Програм: Изградња, реконструкција и одржавање локалних и некатегорисаних
путева и мостова, где је Дирекција за изградњу општине Пирот укључена са
пројектима изградње и реконструкције мостова и пута који ће се спроводити
2014. године и наредне две године;

-

Програм: Промоција туристичких вредности Пирота, где је Туристичка
организација укључена са два пројекта из своје редовне делатности: Учешћа на
сајмовима туризма и Сајам пиротске пеглане кобасице;

-

Програм: Реализација пројекта уређење излетишта у околини Пирота, овде је
такође укључена Туристичка организација и за 2014. год. је у плану сређивање
излетишта Врело, док је у плану за наредне две године сређивање још 3
излетишта;

-

Програм: Изградња спортско рекреативних терена на отвореном, овде је
укључен Спортски центар Пирот са пројектом Изградња клизалишта у Пироту и
изградња игралишта у насељу Прчевац;

-

Програм: Организовање спортско рекреативних манифестација, где је Спортски
центар Пирот укључен са различитим спортским манифестацијама из своје
редовне делатности.
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ПРОГРАМ: Креирање програмских садржаја у области културе
НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: Креирање програмских садржаја у области културе -

СЛЕР 4.6.1.
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: Општинска управа - Одељење за
ванпривреду
ИМЕ 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 и Историјски архив.
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

3.

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

-

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

БУЏЕТ ПРОГРАМА
Приходи и примања програма
Извор
финансира
ња
01

04
Економска
класифика
ција
421
422
423
424
426

Наменски приходи
Износ
(2013. год)

Опис
Средства из
буџета
Сопствени
приходи
буџетских
корисника
Укупно:

Износ
(2013. год)

10.558.000,00

-

1.669.000,00

-

12.227.000,00

-

Еко. клас.

Назив прихода

-

-

-

-

Износ
Опис
Стални
трошкови
Трошкови
дневница
Услуге по
уговору
Специјализова
не услуге
Трошкови
материјала
Укупно – по
годинама:
Укупан буџет
програма:

2012

2013

-

100.000,00

-

4.678.000,0
0

-

340.000,00

-

170.000,00
5.288.000,0
0

2014

2015
330.000,00

Б: 230.000,00
Б:134.000,00
С :180.000,00
Б: 7.710.000,00
О: 909.000,00
Б: 1.680.000,00
С : 350.000,00
Б: 804.000,00
С : 230.000,00
Б:10.558.000,00
С : 1.669.000,00

348.000,00

2016
390.000,00

382.000,00

9.309.000,00

10.157.000,00

2.307.000,00

2.535.000,00

1.173.000,00

1.298.000,00

13.467.000,00

14.762.000,00

45.744.000,00

3

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПРОГРАМА:
Начин
Индикатор резултата
Ред.
остварења
Дефинисање
Јединица
Базна Циљана
бр.
програма
индикатора
мере
вред.
вред.
2014
1.
Културно
Посећеност
Број
15.000
15.000
туристичке
маниф.
посетилаца
маниф.
2.

3.

4.

5.

Подршка
ликовној и
примењеној
уметности
Очување
традиције и
старих заната

Подршка
позоришној
уметности

Промоција
књижевног
стварал. и
унапређење
читалачке
културе

Организ.
изложбе
Посећеност
изложби
Објављене
публикације
Организ.
изложбе
Посећеност
изложби/
сталне
поставке
Изведене
премијере
Организ.
представе
Посећеност
представа
Учесници у
маниф.
„Читалачка
значка“

Број
изложби
Број
посетилаца
Број
публикација
Број
изложби
Број
посетилаца

Број
премијера
Број
представа
Број
посетилаца
Број
учесника

Циљана
вред.
2015
17.000

Циљана
вред.
2016
20.000

18

18

19

20

9.000

9.000

9.000

10.000

14

4

11

11

14

4

11

11

10.000

3.000

11.000

12.000

4

1

5

5

80

15

80

80

20.000

3.750

20.000

20.000

500

500

500

500

Индикатор учинка

Манифестације је
посетило 14.000
људи
Побољшана је
разноврсност
културног садржаја
Културно наслеђе,
стари занати и
традиција општине
Пирот
представљени су
широј јавности

ВРЕДНОСТ АКТИВНОСТИ И/ИЛИ ПРОЈЕКАТА КОЈИМ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ПРОГРАМ:
Укупан износ средстава потребних за реализацију
Ред.
бр.
Назив и шифра пројекта
2012
2013
2014
2015
2016
Међународни фолклорни
3.259.000,00
2.000.000,00
2.220.000,00
2.450.000,00
1
фестивал (шифра: СЛЕР 4.6.1.1.)
Пројекат "Бископ Дома културе"
170.000,00
195.000,00
220.000,00
2
(шифра: СЛЕР 4.6.1.2.)
Пројекат "Концерт фолклорног
ансамбла Дома културе" (шифра:
440.000,00
475.000,00
510.000,00
СЛЕР 4.6.1.3.)
3
Пројекат "Концерт хора Дома
260.000,00
280.000,00
310.000,00
4
културе" (шифра: СЛЕР 4.6.1.4.)
Пројекат "Пиротско културно
лето"Дом културе (шифра: СЛЕР
1.430.000,00
1.640.000,00
1.850.000,00
5
4.6.1.5.)
Пројекат "Сајам лова и
риболова"Дом културе (шифра:
300.000,00
250.000,00
350.000,00
413.000,00
6
СЛЕР 4.6.1.6.)
Пројекат "Салон књига и
графике" Дом културе (шифра:
1.250.000,00
1.375.000,00
1.500.000,00
7
СЛЕР 4.6.1.7.)
Пројекат "Историјска радионица
20.000,00
23.000,00
26.000,00
8
упознај свој завичај" Музеј

4

9

10

11

12

13

14

15

16
17
18

19

20

21

22

23
24

Понишавље (шифра: СЛЕР
4.6.1.8.)
Пројекат "Мали Риста и његово
време" Музеј Понишавље
(шифра: СЛЕР 4.6.1.9.)
Пројекат "(Не)брига о културном
наслеђу" Музеј Понишавље
(шифра: СЛЕР 4.6.1.10.)
Пројекат "Пироћанци у 1.
Светском рату од 1914-1918"
Музеј Понишавље (шифра: СЛЕР
4.6.1.11.)
Пројекат "Излагачка делатност од
10.01-31.03. - 5 изложби"
Галерија "Чедомир Крстић"
(шифра: СЛЕР 4.6.1.12.)
Пројекат "Излагачка делатност од
04.04-02.07. - 5 изложби"
Галерија "Чедомир Крстић"
(шифра: СЛЕР 4.6.1.13.)
Пројекат "Излагачка делатност од
08.07-18.10. - 4 изложбе" Галерија
"Чедомир Крстић" (шифра: СЛЕР
4.6.1.14.)
Пројекат "Излагачка делатност од
21.10-18.12. - 4 изложбе" Галерија
"Чедомир Крстић" (шифра: СЛЕР
4.6.1.15.)
Пројекат "Бесмртници споменица изгинулим у ратовима
1912 - 1918" Историјски архив
(шифра: СЛЕР 4.6.1.16.)
Пројекат "Укоричавање делова
Дневника рада" Историјски архив
(шифра: СЛЕР 4.6.1.17.)
Пројекат "Дечија позоришна
представа" Народно позориште
(шифра: СЛЕР 4.6.1.18.)
Пројекат "Ансамбл представа
савременог писца" Народно
позориште (шифра: СЛЕР
4.6.1.19.)
Пројекат "Ансамбл представа
страног аутора" Народно
позориште (шифра: СЛЕР
4.6.1.20.)
Пројекат "Ревија позоришних
представа малих форми" Народно
позориште (шифра: СЛЕР
4.6.1.21.)
Пројекат "Пратећи програми
салона књига и графике" Народна
библиотека (шифра: СЛЕР
4.6.1.22.)
Пројекат "Гостовање добитника
значајних књижевних награда
2014." Народна библиотека
(шифра: СЛЕР 4.6.1.23.)
Пројекат "Смотра рецитатора
2014" Народна библиотека

-

-

121.000,00

140.000,00

165.000,00

-

-

51.000,00

58.000,00

68.000,00

58.000,00

65.000,00

78.000,00

253.000,00

280.000,00

302.000,00

235.000,00

267.000,00

280.000,00

236.000,00

267.000,00

280.000,00

199.000,00

203.000,00

210.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

230.000,00

250.000,00

270.000,00

725.000,00

770.000,00

810.000,00

1.430.000,00

1.500.000,00

1.620.000,00

1.420.000,00

1.500.000,00

1.620.000,00

700.000,00

800.000,00

900.000,00

85.000,00

90.000,00

100.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

10.000,00

12.000,00

13.000,00

5

25

26

27
28

(шифра: СЛЕР 4.6.1.24.)
Пројекат "Читалачка значка 2014"
Народна библиотека (шифра:
СЛЕР 4.6.1.25.)
Пројекат "Савремена српска
књижевност" Народна
библиотека (шифра: СЛЕР
4.6.1.26.)
Пројекат "Промоције књига
завичајних аутора" Народна
библиотека (шифра: СЛЕР
4.6.1.27.)
Пројекат "Издавачка делатност"
Народна библиотека (шифра:
СЛЕР 4.6.1.28.)
Пројекти који су реализовани у
2013. години у оквиру
ПРОГРАМА: Креирање
програмских садржаја у области
културе
Укупно – по годинама:
Укупан буџет пројеката:

155.000,00

165.000,00

175.000,00

55.000,00

65.000,00

70.000,00

24.000,00

25.000,00

27.000,00

330.000,00

342.000,00

365.000,00

1.729.000,00

-

5.288.000,00

12.227.000,00 13.467.000,00
45.744.000,00

14.762.000,00
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НАЗИВ ШИФРА
ПРОЈЕКТА:

Пројекат
међународни
фолклорни фестивал
(шифра: СЛЕР 4.6.1.1 .)

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА:
Дом културе
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОЈЕКТА:
Мишко Ћирић, Синиша Јовановић Баћан

Опис пројекта / 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. Активност
Жељени
Индикатор
бр.
резултат
1.

Дефинисање програма
и трајања фестивала

Програм фестивала дефинисан до 28. јануара 2014. год.

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
2014. год.

Доставњени
позиви културно
уметничким
друштвима

3.

Пријем пријава
учесника

Пријаве учесника примљене до 15. априла 2014. год.

Пристигле
пријаве
учесника

4.

Расписивање јавне
набавке за смештај и
исхрану учесника
фестивала

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

Покренут и
спроведен
поступак јавне
набавке

5.

Утврђивање коначне
листе и броја учесника

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

6.

Избор најбољег
понуђача за смештај и
исхрану

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

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 промотивни материјал до 01. августа 2014.
(штампање мајца, плаката, ИД картица, пропусница,
програма, табли за учесника. банери, ватромет).

8.

Организовање
техничких услова и
подршке за одржавање
фестивала

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

Обезбеђени
технички услови
за одржавање
фестивала

9.

Извођење програма
фестивала

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

Одржан
међународни
фолклорни
фестивал

10.

Надзор реализације
пројекта

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

Руководство
општине/града
извештено о
реализацији

7.

Утврђена листа
и број учесника
фестивала
Обезбеђен
смештај и
исхрана за
учеснике
фестивала

Фестивал је
промовисан у
медијима
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пројекта

Функција пројекта (функционална класификација): 820 – Установе културе
Приходи и примања пројекта
Извор
финансирања

01

Износ
(2014. год.)

Опис
Средства из
буџета
Укупно

Наменски приходи
Износ
(2014. год.)

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Еко клас.

Назив прихода
-

Расходи и издавања пројекта
Економс
ка
класифи
кација

Износ
Опис
2012

423

Услуге по
уговору

424
426

2013

2014

2015

2016

2.809.000,00

1.800.000,00

2.000.000,00

Специјализован
е услуге

290.000,00

100.000,00

110.000,00

120.000,00

Трошкови
материјала

160.000,00

100.000,00

110.000,00

130.000,00

3.259.000,00

2.000.000,00

2.220.000,00

Укупно – по
годинама
Укупан буџет
пројекта

2.200.000,00

2.450.000,00

9.929.000,00
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1.
-

Правни основ пројекта:
Стратегија локалног економског развоја општине за период од 2009. до 2013. године
Закон о култури РС „Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009
Одлука о буџету општине Пирот за 2014. годину

2.

Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законски обавеза б) висок ц) средњи д) низак

3.
-

Ризици остварења пројекта:
Лош одзив учесника
Неуспели поступак 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.

9

НАЗИВ ШИФРА
ПРОЈЕКТА:
БИОСКОП ДОМА
КУЛТУРЕ
(шифра: СЛЕР 4.6.1. 2.)

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА:
Дом културе
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОЈЕКТА:
Душан Стојановић и Ненад Бачевић
Опис пројекта / 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. Активност
Индикатор
Жељени
бр.
резултат
1.
Дефинисање програма
Програм је дефинисан до 15.12.2013. год.
Дефинисан
програм
биоскопа
2.
Упућен позив
Слање позива
Позив послат до 10.01.2014. год.
дистрибутерима
дистрибутерима за
достављање понуде
3.

Прикупљање понуда
дистрибутера

Понуде прикупљене до 12. 01. 2014. год.

4.

Утврђивање коначне
листе
Медијска промоција
програма

Коначна листа филмова утврђена до 20.01.2014. год.

5.

штампани материјал урађен најкасније десет дана пре
приказивања филма

Прикупљене
понуде
дистрибутера
Позната листа
филмова
Биоскоп је
промовисан у
медијима

промотивни спотови урађени најкасније десет дана пре
приказивања филма
6.

7.
8.

Организовање
техничких услова и
подршке за одржавање
програма
Пројекција филма
Надзор реализације
пројекта

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

Обезбеђени
технички услови

350 пројекција
8.000-10.000 гледалаца
Написан завршни извештај о реализацији пројекта до
31. децембра 2014. године

Одржане
пројекције
Руководство
општине/града
извештено о
реализацији
пројекта

Функција пројекта (функционална класификација): 820 – Установе културе
Приходи и примања пројекта
Наменски приходи
Извор
Износ
Опис
Износ
финансирања
(2014. год.)
(2014. год.)
Еко клас.
Назив прихода
Средства из
170.000,00
170.000,00
01
буџета
Укупно
170.000,00
170.000,00
Расходи и издавања пројекта
Износ
Економска
Опис
класификација
2012
2013
2014
2015
2016
421
426

Закуп опреме
Трошкови
материјала
Укупно – по
годинама

120.000,00
50.000,00

140.000,00
55.000,00

160.000,00
60.000,00

170.000,00

195.000,00

220.000,00
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1.

Укупан буџет
585.000,00
пројекта
Правни основ пројекта:
- Стратегија локалног економског развоја општине за период од 2009. до 2013. Године
- Закон о култури РС „Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009
- Одлука о буџету општине Пирот за 2014. годину

2.

Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законски обавеза б) висок ц) средњи д)
низак

3.

Ризици остварења пројекта:
- немогућност одржавања пројекције због реновирања биоскопа/биоскопске сале
- покварена опрема
- слаб одзив публике

4.

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

5.

Значај пројекта:
Пројекат доприноси унапређењу културне понуде општине Пирот и афирмације у региону као
центра културних догађања. За наредну годину, биоскоп Дома културе планира 56 филмова на свом
репертоару са преко 350 пројекција.
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НАЗИВ ШИФРА
ПРОЈЕКТА:
КОНЦЕРТ
ФОЛКЛОРНОГ
АНСАМБЛА ДОМА
КУЛТУРЕ
мај - децембар
(шифра: СЛЕР 4.6.1.3.)

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА:
Дом културе
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОЈЕКТА:
Синиша Јовановић Баћан

Опис пројекта / 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.
Жељени
Активност
Индикатор
бр.
резултат
Дефинисан
Дефинисање програма Програм концерта дефинисан до 15. фебруара 2014.
1.
програм
концерта
Програм концерта дефинисан до 15. октобар 2014
концерта
Одабир игара и
Избор игара и мелодија 20.фебруара 2014.
Изабране игре и
2.
мелодија
Избор игара и мелодија 20.октобра 2014.
мелодије
Припрема
Припремљен
3.
Рад са корепетитором
корепетитора
корепетитор
4.

Припрема абсамбала

Рад на припреми ансамбла започет најкасније 60 дана
пре концерта

Припремљени
ансамбли

5.

Припрема оркестра

Рад на припреми оркестра започет најкасније 60 дана
пре концерта

Припремљен
оркестар

6.

Финална припрема
концерта

Заједнички рад ансамбала и оркестра започео 15 дана
пре концерта

Усклађени
ансамбли и
оркестар

7.

Медијска промоција
концерта

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

Концерти
медијски
промовисани

8.

Организовање
техничких услова и
подршке за одржавање
концерта

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

Обезбеђени
технички услови
за одржавање
концерта

9.

Извођење програма
концерта

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

Одржан концерт

10.

Надзор реализације
пројекта

Руководство
општине/града
извештено о
реализацији
пројекта

Написан завршни извештај о реализацији пројекта до
31.12.2014. год.

Функција пројекта (функционална класификација): 820 – Установе културе
Приходи и примања пројекта
Извор
финансирања
01

Опис

Износ
(2014. год.)

Средства из буџета

440.000,00

Укупно

440.000,00

Наменски приходи
Износ
(2014. год.)
440.000,00

Еко клас.

Назив прихода
-

440.000,00

Расходи и издавања пројекта
Економска
класификација

Износ
Опис
2012

2013

2014

2015

2016

12

423

Услуге културе

424

Специјализоване
услуге
Материјал
Укупно – по
годинама

426

Укупан буџет
пројекта

300.000,00

320.000,00

60.000,00

65.000,00

70.000,00

100.000,00

110.000,00

440.000,00

475.000,00

120.000,00
510.000,00

1.425.000,00

1.

Правни основ пројекта:
Стратегија локалног економског развоја општине за период од 2009. до 2013. Године
Закон о култури РС „Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009
Одлука о буџету општине Пирот за 2014. годину

2.

Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законски обавеза б) висок ц) средњи д)
низак

3.

Ризици остварења пројекта:
Неуспео поступак јавне набавке
Слаб одзив посетилаца

4.

Извори верификације:
Одлука о одржавању концерта
Програм концерта
Промотивни материјали
Рачуни
Извештај о реализацији пројекта

-

-

-

280.000,00

5. Значај пројекта:
Пројекат доприноси унапређењу културне понуде општине Пирот и њене афирмације у региону као центра
за очување и промоцију песама и мелодија пиротског краја.
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НАЗИВ ШИФРА
ПРОЈЕКТА:
КОНЦЕРТ ХОРА ДОМА
КУЛТУРЕ
април - децембар
(шифра: СЛЕР 4.6.1.4 .)

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА:
Дом културе
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОЈЕКТА:
Анита Пејчић

Опис пројекта / 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. Активност
Жељени
Индикатор
бр.
резултат
1.

Дефинисање програма
концерта

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

Дефинисан
програм
концерта

2.

Припрема концерта

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

Изабрана песма
и мелодија

3.

Припрема
корепетитора

Рад са корепетитором

Припремљен
корепетитор

4.

Припрема хора

Рад са хором Дома културе

Припремљен
хор

Припрема солиста

Рад са солистима хора

Припремљени
солисти

5.

Припрема оркестра

Рад са оркестром

Припремљен
оркестар

6.

Финална припрема
концерта

Заједнички рад хора и оркестра

Завршене
финалне
припреме за
концерт

7.

Медијска промоција
концерта

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

Концерт је
промовисан у
медијима

8.

Организовање
техничких услова и
подршке за одржавање
концерта

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

Обезбеђени
технички услови
за одржавање
концерта

9.

Извођење програма
концерта

концерт посетило 500 људи

Одржан концерт

10.

Надзор реализације
пројекта

Написан завршни извештај о реализацији пројекта до
31.12.2014. год.

Руководство
општине/града
извештено о
реализацији
пројекта

Функција пројекта (функционална класификација): 820 – Установе културе
Приходи и примања пројекта
Извор
финансирања
01

Опис

Износ
(2014. год.)

Средства из буџета

260.000,00

Укупно

260.000,00

Наменски приходи
Износ
(2014. год.)
260.000,00

Еко клас.

Назив прихода
-

260.000,00

Расходи и издавања пројекта
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Економска
класификација

Износ
Опис
2012

423

Услуге по уговору

426

2014

2015

2016

90.000,00

100.000,00

120.000,00

Трошкови
материјала

170.000,00

180.000,00

190.000,00

Укупно – по
годинама

260.000,00

280.000,00

310.000,00

Укупан буџет
пројекта

850.000,00

1.

Правни основ пројекта:
Стратегија локалног економског развоја општине за период од 2009. до 2013. Године
Закон о култури РС „Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009
Одлука о буџету општине Пирот за 2014. годину

2.

Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законски обавеза б) висок ц) средњи д)
низак

3.

Ризици остварења пројекта:
Лош одзив гледалаца

4.

Извори верификације:
Одлука о одржавању концерта
Програм концерта
Промотивни материјали
Рачуни
Извештај о реализацији пројекта

-

-

-

2013

5. Значај пројекта:
Пројекат доприноси унапређењу културне понуде општине Пирот и њене афирмације у региону као центра
за очување и промоцију песама и мелодија пиротског краја.
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НАЗИВ ШИФРА ПРОЈЕКТА:
ПИРОТСКО КУЛТУРНО
ЛЕТО /јул-август/
(шифра: СЛЕР 4.6.1.5 .)

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА:
Дом културе
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОЈЕКТА:
Мишко Ћирић, Александар Шаровић и Бошко Видановић

Опис пројекта / 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
манифестације Пиротско
културно лето

Програм дефинисан до 30.03. 2014. год.

Дефинисан програм
фестивала

2.

Слање позива
потенцијалним
учесницима
програма,припрема
секција Дома културе

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

Послат позив
учесницима

3.

Пријем пријава учесника

Пријаве учесника примљене до 20.априла 2014. год.

4.

Расписивање јавне
набавке за два концерта

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

Пристигле пријаве
учесника
Објављен и
спроведен поступак
јавне набавке

5.

Избор учесника за Мини
летњи сајам књига

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

Списак излагача на
летњем сајму књига

6.

Утврђивање листе и
броја филмова
Избор извођача
Класичне музике

Изабрани филмови до 30. маја 2014. год.

Изабрани филмови

Изабран извођач до 30.маја 2014. год.

8.

Избор Џез извођача

Изабран извођач до 30.мај 2014. год.

Изабран извођач
наконцерту
класичне музике
Изабрани џез
извођачи

9.

Преговори са
Наставником школе
гитара

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

Потписан уговор са
наставником гитаре

10.

Финалне рипреме Првог
фолклорног ансамбла

Заједнички рад чланова са оркестром

Усклађеност
оркестра и чланова
фолклорног
ансамбла

11.

Финалне припреме
дечијег Фолклорног
ансамбла

Заједнички рад чланова са оркестром

12.

Завршне припреме Хора
Дома културе

Заједнички рад са Фолклорним ансамблом

Усклађеност
оркестра и дечијег
фолклорног
ансамбла
Усаглашени Хор и
Фолклорни ансамбл

13.

Завршне припреме
Плесне секције и секције
Гитаре

Заједнички рад секција

Усаглашен рад
секција

14.

Утврђивање коначне
листе и броја учесника
Медијска промоција
програма

Коначна листа и број учесника утврђена до 03. јуна

Позната листа
учесника
Програм је
промовисан у
медијима

7.

15.

16.

Организовање техничких
услова и подршке за
одржавање фестивала

Број штампаних материјала
Број Видео записа са конференција за штампу
Број промотивних спотова
Обезбеђене сале за пробе
Обезбеђена дворана за концерт
Обезбеђена бина и озвучење за концерте

Организовани
програми
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17.

Извођење програма

18.

Надзор реализације
пројекта

Обезбеђени штандови
Обезбеђена учионица
Ангажовано физичко-техничко обезбеђење до 01.
Јула
Ангажовани водитељи програма фестивала до 01. јула
Током јула и августа текуће буџетске године
Програме Пиротског лета посетило 15.000 људи
Написан завршни извештај о реализацији до 25.
септембра 2014. год.

Одржани програми
са великим бројем
посетилаца
Руководство
општине/града
извештено о
реализацији
пројекта

Приходи и примања пројекта
Наменски приходи

Извор
финансирања

Опис

Износ
(2014. год.)

01

Средства из буџета

1.430.000,00

Износ
(2014. год.)
1.430.000,00

Укупно

1.430.000,00

1.430.000,00

Еко клас.

Назив прихода
-

Расходи и издавања пројекта
Економска
класификација

Износ
Опис
2012

2013

2014

423

Услуге по уговору

450.000,00

424

Специјализоване
услуге

950.000,00

426

Трошкови
материјала
Укупно – по
годинама
Укупан буџет
пројекта

-

-

2016
500.000,00 600.000,00
1.100.000,00 1.200.000,0
0
2015

30.000,00

40.000,00

1.430.000,00

1.640.000,00

50.000,00
1.850.000,0
0

4.920.000,00

1. Правни основ пројекта:
Стратегија локалног економског развоја општине за период од 2009. до 2013. године
Закон о култури РС „Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009
Одлука о буџету општине Пирот за 2014. годину
2. Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законски обавеза б) висок ц) средњи д)
низак
3. Ризици остварења пројекта:
Лош одзив учесника
Поништавање јавне набавке
Лоши временски услови
4. Извори верификације:
Одлука о одржавању програма
Програм
Позив за учешће
Листа пријава учесника
Документација за јавну набавку
Уговори са најповољнијим понуђачем
Уговори за обезбеђивање техничких услова и подршке програмима
Промотивни материјали
Рачуни
Извештај о реализацији пројекта

17

5. Значај пројекта:
Пројекат доприноси унапређењу туристичке понуде општине Пирот у току летње сезоне и њене
афирмације у региону .
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НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА:
Дом културе
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОЈЕКТА:
Божидар Видановић, Александар Шаровић
Веза пројекта са програмом: Пројекат је део Програма Креирање програмских садржаја у
области културе (шифра: СЛЕР 4.6.1. ). Пројекат доприноси унапређењу културнотуристичких садржаја општине.

НАЗИВ ШИФРА
ПРОЈЕКТА:
Сајам лова и риболова
(шифра: СЛЕР 4.6.1.6 .)

Ред. бр. Активност

Индикатор
(по буџетској години)

Жељени резултат

1.

Дефинисање програма Програм Сајма дефинисан до 10. фебруара 2014. год.
и трајања фестивала

Дефинисан програм
Сајма

2.

Слање позива културно
уметничким
Писани позив достављен излагачима из земље и
друштвима из земље и иностранства до 15. фебруара текуће буџетске године.
иностранства

Упућени позиви
културно уметничким
друштвима из земље
и иностранства

3.

Пријем пријава
учесника

4.

1. Слање захтева Министарству одбране до 3. марта 2014.
Обезбеђење простора год.
за одржавање Сајма 2. Склапање уговора са Министарством одбране до 20.
марта 2014. год.

5.

6.

пријаве
Пријаве учесника примљене до 28. фебруара 2014. године Примљене
учесника

Утврђивање коначне Коначна листа и број учесника утврђена до 15. марта 2014.
листе и броја учесника год.
1. Обавештавање националних и локалних медија преко
мејла/факса о Сајму лова и риболова.
2. Одржавање конференције за штампу директора Дома
Медијска промоција културе уочи Сајма.
фестивала
3. Минимум једно гостовање директора на локалној ТВ и
радио станици у периоду трајања Сајма.
4. Урађени плакати и оглашавање на билбордима до 20.
марта 2014.год.

7.

Организовање
техничких услова и
подршке за
одржавање Сајма

9.

Извођење програма
Сајма

10.

Надзор реализације
пројекта

1. Обезбеђен простор за организовање Сајма до 22. марта
2014.год.
2. Обезбеђени штандови до 22. марта 2014.год.
3. Обезбеђено озвучење и расвета до 22. марта 2014.год.
4. Ангажовано физичко-техничко обезбеђење до 22. марта
2014.год.
5. Ангажован водитељ на Сајму до 22. марта 2014.год
1. Реализација Сајма у периоду од треће недеље марта до
друге недеље априла текуће буџетске године.
2. Сајам посетило око 2000 људи.
Написан завршни извештај о реализацији пројекта до 25.
априла текуће буџетске године.

Потписан уговор са
Министарством
одбране
Позната коначна
листа учесника

Сајам је промовисан у
медијима

Обезбеђени услови за
одржавање Сајма

Одржан Сајам лова и
риболова
Руководство општине
извештено о
реализацији пројекта
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Функција пројекта (функционална класификација): 820 – Услуге културе
Приходи и примања пројекта
Извор
финансирања
01

Опис

Наменски приходи

Износ
(2014. год.)

Износ
(2014. год.)

Еко клас.

Назив прихода

Приходи из буџета

250.000,00

250.000,00 -

-

Укупно

250.000,00

250.000,00 -

-

Расходи и издавања пројекта
Економска
класификација

Износ
Опис
2012

2013

2014

2015

2016

421

Стални трошкови

-

100.000,00

100.000,00

170.000,00

200.000,00

423

Услуге по уговору

-

140.000,00

150.000,00

170.000,00

200.000,00

Специјализоване
услуге

-

50.000,00

Трошкови материјала

-

10.000,00

10.000,00

13.000,00

Укупно – по годинама

-

300.000,00

350.000,00

413.000,00

424
426

250.000,00

Укупан буџет пројекта
1.313.000,00
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
Одлука о буџету Општине Пирот 2014. год.
2.Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законски обавеза
низак

б) висок в) средњи

г)

3. Ризици остварења пројекта:
Недобијање одобрења од Министарства одбране
Лош одзив учесника
Неуспела јавна набавка
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.
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НАЗИВ ШИФРА
ПРОЈЕКТА:
САЛОН КЊИГА И
ГРАФИКЕ
фебруар 2014.
(шифра: СЛЕР 4.6.1.7 .)

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА:
Дом културе

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОЈЕКТА:
Мишко Ћирић и Александар Шаровић
Опис пројекта / Веза пројекта са програмом: Пројекат је део Програма Креирање програмских садржаја у
области културе (шифра: СЛЕР 4.6.1.). Пројекат доприноси унапређењу културне понуде општине Пирот и
њене афирмације у региону као центра за очување и промоцију културе писане речи и књига.
Ред.
Жељени
Активност
Индикатор
бр.
резултат
Дефинисање програма
Дефинисан
Програм Салона књига и графике дефинисан до 20.
1.
и трајања Салона књига децембра 2013.
програм Салона
и графике
књига и графике

3.

Слање позива
учесницима Салона
књига и графике
(излагачима)
Позивање гостијуписаца на Салон

4.

Пријем пријава
учесника

Пријаве учесника примљене до 15. јануара.2014. год.

Примљене
пријаве излагача

5.

Одговори позваних
гостију (писаца)

Договорено гостовање писаца до 15. јануара 2014. год.

Позната имена
писаца који ће
гостовати

6.

Утврђивање коначне
листе и броја учесника

Коначна листа и број учесника утврђена
до 25. јануара 2014. год.

Утврђена листа
и број учесника
Салона књига и
графике

2.

7.

Медијска промоција
Салона књига и
графике

8.

Организовање
техничких услова и
подршке за одржавање
Салона књига и
графике

9.

Извођење програма
Салона књига и
графике

10.

Надзор реализације
пројекта

Писани позив достављен учесницима до 31.12.2013.
год.
Писани или усмени позиви писцима 31.12.2013.

Штампани материјал за промоцију Салона књиге и
графике до 27.01. 2014. год.
Промотивни спотови за промоцију Салона књиге и
графике урађени до 27. 01. 2014. год., приказују се од
28.01.2014. па до краја реализације Салона књига и
графике
Обезбеђен и опремљен простор за одржавање Салона
књига и графике до 05.02.2014. год.
Обезбеђено озвучење и расвета до 05.02.2014. год.
Ангажовано физичко-техничко обезбеђење до 01.
фебруара 2014. год.
Ангажовани водитељи програма Салона књига и
графике до 01. фебруара 2014. год.
Салон књига и графике се реализује од 08. до 16.

фебруара 2014. године.
Салон књига и графике посетило 10.000 људи

Написан завршни извештај о реализацији пројекта до
1. марта 2014. год.

Упућени позиви
излагачима
Позвани писци

Салона књига и
графике је
промовисан у
медијима

Обезбеђени
технички услови
за одржавање
Салона књига и
графике

Одржан
Салона књига и
графике
Руководство
општине/града
извештено о
реализацији
пројекта

Функција пројекта (функционална класификација): 820 – Установе културе
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Приходи и примања пројекта
Извор
финансирања

Опис

Средства из
буџета
01
Укупно
Расходи и издавања пројекта
Економска
класификација
421
423
424
426

1.
-

Наменски приходи
Износ
(2014. год.)

Еко клас.

1.250.000,00

1.250.000,00

1.250.000,00

1.250.000,00

Назив прихода
-

Износ
Опис
2012

2013

2014

2015

Закуп
10.000,00
20.000,00
Услуге по
1.000.000,00 1.100.000,00
уговору
Специјализова
210.000,00
220.000,00
не услуге
Трошкови
30.000,00
35.000,00
материјала
Укупно – по
1.250.000,00 1.375.000,00
годинама
Укупан буџет
4.125.000,00
пројекта
Правни основ пројекта:
Стратегија локалног економског развоја општине за период од 2009. до 2013. године
Закон о култури РС „Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009
Одлука о буџету општине Пирот за 2014. годину

2016
30.000,00
1.200.000,00
230.000,00
40.000,00
1.500.000,00

2.

Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законски обавеза б) висок ц) средњи д)
низак

3.

Ризици остварења пројекта:
Лош одзив учесника
Лоши временски услови
Недолазак писаца

4.

Извори верификације:
Одлука о одржавању Салона књига и графике
Програм Салона књига и графике
Позив за учешће на Салону књига и графике
Листа пријава учесника
Уговори за обезбеђивање техничких услова и подршке Салону књига и графике
Промотивни материјали
Рачуни
Извештај о реализацији пројекта

-

Износ
(2014. год.)

5. Значај пројекта:
Пројекат доприноси унапређењу културне понуде општине Пирот у току зимске сезоне и њене афирмације
у региону као центра за очување и промоцију културе писане речи и књига.
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НАЗИВ И ШИФРА
ПРОЈЕКТА:
„Историјска
радионица-Упознај
свој завичај“ (шифра:
СЛЕР 4.6.1.8.)

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ
КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА:
МУЗЕЈ ПОНИШАВЉА ПИРОТ
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 очувању просшлости, културног наслеђа и
унапређењу културних садржаја Општине.
Ред.
бр.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Активност

Индикатор

Дефинисање
програма
манифестације
(трајања изложбе и
каталога)
Избор аутора
радионице

Програм манифестације дефинисан до
15.01.2014. године

Израда плана
радионице
Медијска
промоција
радионице

План радионице урађен до 15.03.2014. год.

Записник стручног већа о избору аутора
изложбе утврђен до 20.01.2014.

1.Обавештавање националних и локалних
медија преко мејла о манифестацији урађено
најкасније до 28.05.2014. год.
2.Минимум једно гостовање аутора радионице
на локалној ТВ и радио станици

Организовање
1.Прикупљање документације и архивске
техничких услова за грађе до 15.05.2014.
одржавање изложбе

Отварање
радионице
Надзор реализација
пројекта

Радионица почиње са радом 03.06.2014.
године
Написан завршни извештај о реализацији
пројекта до 30. јула 2014. године

Жељени
резултат

Дефинисан
програм
изложбе
Изабран
аутор
радионице
Израђен план
радионице
Грађанство
упознато са
временом
одржавања и
садржајем
радионице
Створени
технички
услови за
одржавање
радионице
Реализација
радионице
Руководство
општине
извештено о
реализацији
пројекта
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Функција пројекта (функционална класификација): 820 – Установе културе
Приходи и примања пројекта
Наменски приходи
Износ
Извор
Опис
Износ
финансирања
(2014. год.)
(2014. год.)
Еко клас.
Назив прихода
Средства из
20.000,00
20.000,00
буџета
01
Укупно
20.000,00
20.000,00
Расходи и издавања пројекта
Износ
Економска
Опис
класификација
2012
2013
2014
2015
2016
Услуге по
уговору
Трошкови
материјала
Укупно – по
годинама
Укупан буџет
пројекта

423
426

15.000,00

17.000,00

19.000,00

5.000,00

6.000,00

7.000,00

20.000,00

23.000,00

26.000,00

69.000,00

1.Правни основ пројекта:
- Стратегија локалног економског развоја општине за период од 2009-2013
- Закон о култури РС (Сл. Гласник. РС бр. 72/2009)
- -Одлука о буџету Општине Пирот за 2014.

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

б) висок

Ризици остварења пројекта:

3.

- 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 инвентарном листом
Уговор са најповољнијим понуђачем за штампу каталога
Каталог
Промотивни материјали
Рачуни
Извештај о реализацији пројекта

5. Значај пројекта : Пројекат доприноси очувању прошлости и културног наслеђа.
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НАЗИВ И ШИФРА
ПРОЈЕКТА: „Мали
Риста и његово време“
(шифра: СЛЕР 4.6.1.9.)

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ
КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА:
МУЗЕЈ ПОНИШАВЉА ПИРОТ
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 очувању просшлости, културног наслеђа и
унапређењу културних садржаја Општине.
Ред.
бр.

1.

2.

3.

Активност

Индикатор

Дефинисање
програма
манифестације,
трајања изложбе и
каталога
Избор аутора
излжбе

Програм манифестације дефинисан до
15.01.2014. године

Одабир изложбеног
материјала

Записник аутора изложбе о изабраним
предметима са инвентароном листом утврђен
до 15.02.2014.

Припрема и
објављивање
каталога
4.

5.

6.

7.

8.

Записник стручног већа о избору аутора
изложбе утврђен до 20.01.2014.

1.Текст каталога урађен до 15.06.2014.
2.Фотографски каталог изложбених предмета
урађен до 15.06.2014.
3.Минимум две понуде за штампање каталога
прикупљене до 20.06.2014.
4.Одштампано 500 комада каталога до
20.07.2014.
Медијска
1.Обавештавање националнох и локалних
промоција изложбе медија преко мејла о манифеставији урађено
најкасније до 31.07.2014.год.
2.Минимум једно гостовање аутора изложбе
на локалној ТВ и радио станици
Организовање
1.Прикупљање документације и архивске
техничких услова за грађе до 15.06.2014.
одржавање изложбе 2.Обезбеђене витрине за изложбу до
25.07.2014.
3.Обезбеђено осветљење до 25.07.2014.
4.Обезбеђена техничка подршка до 25.07.2014.
Отварање изложбе
1.Официјелно отварање изложбе
05.08.2014.год
2.Обезбеђење коктела
3.Изложба траје у периоду од месец дана од 8
до 19 часова
4. Изложбу посетило минимум 500 људи
Надзор реализација Написан завршни извештај о реализацији
пројекта
пројекта до 30. септембра 2014. године

Жељени
резултат

Дефинисан
програм
изложбе
Стварање
услова за
реализацију
изложбе
Списак
предмета који
ће бити
изложени

Припремљен
и објављен
каталог

Медијски
промовисана
изложба
Створени
технички
услови за
одржавање
изложбе

Реализација
изложбе

Руководство
општине
извештено о
реализацији
25

пројекта
Функција пројекта (функционална класификација): 820 – Установе културе
Приходи и примања пројекта
Наменски приходи
Износ
Извор
Опис
Износ
финансирања
(2014. год.)
(2014. год.)
Еко клас.
Назив прихода
Средства из
121.000,00
121.000,00
буџета
01
Укупно
121.000,00
121.000,00
Расходи и издавања пројекта
Износ
Економска
Опис
класификација
2012
2013
2014
2015
2016
Услуге по
уговору
Трошкови
материјала
Укупно – по
годинама
Укупан буџет
пројекта

423
426

115.000,00

130.000

150.000

6.000,00

10.000

15.000

121.000,00

140.000

165.000

426.000

1.Правни основ пројекта:
- Стратегија локалног економског развоја општине за период од 2009-2013
- Закон о култури РС (Сл. Гласник. РС бр. 72/2009)
- -Одлука о буџету Општине Пирот за 2014.

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

б) висок

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 инвентарном листом
Уговор са најповољнијим понуђачем за штампу каталога
Каталог
Промотивни материјали
Рачуни
Извештај о реализацији пројекта

5. Значај пројекта : Пројекат доприноси очувању прошлости и културног наслеђа.
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НАЗИВ И ШИФРА
ПРОЈЕКТА:
„(Не)брига о
културном наслеђу“
(шифра: СЛЕР
4.6.1.10.)

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ
КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА:
МУЗЕЈ ПОНИШАВЉА ПИРОТ
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 очувању културне баштине.
Ред.
бр.

Активност

Индикатор

Програм манифестације дефинисан до
15.01.2014. године

2.

Дефинисање
програма
манифестације,
трајања изложбе и
каталога
Избор аутора
излжбе

3.

Одабир изложбеног
материјала

1.

4.

5.

6.

7.

Записник стручног већа о избору аутора
изложбе утврђен до 20.01.2014.

Путем конкурса за најбољу фотографију и
прикупљање фотографија на терену утврђен
до 01.02.2014.
Припрема и
1.Текст каталога урађен до 05.02.2014.
објављивање
2.Фотографски каталог изложбених предмета
каталога
урађен до 05.02.2014.
3.Минимум две понуде за штампање каталога
прикупљене до 05.02.2014.
4.Одштампано 200 комада каталога до
15.02.2014.
Медијска
1.Обавештавање националнох и локалних
промоција изложбе медија преко мејла о манифеставији урађено
најкасније пет дана пре почетка изложбе
2.Минимум једно гостовање аутора изложбе
на локалној ТВ и радио станици
Организовање
1. Обезбеђење стакала за изложбу до
техничких услова за 15.02.2014.
одржавање изложбе 2.Обезбеђене витрине за изложбу до
15.02.2014.
3.Обезбеђено осветљење до 15.02.2014.
4.Обезбеђена техничка подршка до 15.02.2014.
Отварање изложбе
1.Официјелно отварање изложбе 20.02.2014.
2.Обезбеђење коктела
3.Изложба траје до 06.03.2014. дана од 8 до 19
часова
4. Изложбу посетило минимум 300 људи
Надзор реализација Написан завршни извештај о реализацији
пројекта
пројекта до 20. марта 2014. године

8.

Жељени
резултат

Дефинисан
програм
изложбе
Изабран
аутор
изложбе
Изабран
изложбени
матереијал

Припремљен
каталог

Медијски
промовисана
изложба
Створени
технички
услови за
реализацију
изложбе

Реализација
изложбе
Руководство
општине
извештено о
реализацији
пројекта

Функција пројекта (функционална класификација): 820 – Установе културе
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Приходи и примања пројекта
Извор
финансирања

Опис

Средства из
буџета
01
Укупно
Расходи и издавања пројекта
Економска
класификација

Износ
(2014. год.)

Наменски приходи
Износ
(2014. год.)

51.000,00

51.000,00

51.000,00

51.000,00

426

Назив прихода
-

Износ
Опис
2012

2013

Услуге по
уговору
Трошкови
материјала
Укупно – по
годинама
Укупан буџет
пројекта

423

Еко клас.

2014

2015

2016

45.000,00

50.000

58.000

6.000,00

8.000

10.000

51.000,00

58.000

68.000

177.000,00

1.Правни основ пројекта:
- Стратегија локалног економског развоја општине за период од 2009-2013
- Закон о култури РС (Сл. Гласник. РС бр. 72/2009)
- -Одлука о буџету Општине Пирот за 2014.

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

б) висок

3. Ризици остварења пројекта:
- Лош одзив на конкурс за најбољу фотографију

4.Извори верификације:
-

Програм манифестације
Записник стручног већа о избору аутора изложбе
Записник аутора изложбе о изабраним предметима са инвентарном листом
Уговор са најповољнијим понуђачем за штампу каталога
Каталог
Промотивни материјали
Рачуни
Извештај о реализацији пројекта

5.Значај пројекта : Пројекат доприноси развијању свести о очувању споменика културе
као дела културне баштине. Пројекат се традиционално реализује поводом обележавања
Дана заштите споменика културе Републике Србије.
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НАЗИВ И ШИФРА
ПРОЈЕКТА:
„Пироћанци у Првом
светском рату 19141918“ (шифра: СЛЕР
4.6.1.11.)

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ
КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА:
МУЗЕЈ ПОНИШАВЉА ПИРОТ
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 очувању просшлости, културног наслеђа и
унапређењу културних садржаја Општине.
Ред.
бр.

Активност

Индикатор

Програм манифестације дефинисан до
15.01.2014. године

2.

Дефинисање
програма
манифестације,
трајања изложбе и
каталога
Избор аутора
излжбе

3.

Одабир изложбеног
материјала

1.

4.

5.

6.

7.

8.

Записник стручног већа о избору аутора
изложбе утврђен до 20.01.2014.

Записник аутора изложбе о изабраним
предметима са инвентарном листом утврђен
до 15.02.2014.
Припрема и
1.Текст каталога урађен до 15.10.2014.
објављивање
2.Фотографски каталог изложбених предмета
каталога
урађен до 15.10.2014.
3.Минимум две понуде за штампање каталога
прикупљене до 20.10.2014.
4.Одштампано 500 комада каталога до
15.12.2014.
Медијска
1.Обавештавање националнох и локалних
промоција изложбе медија преко мејла о манифеставији урађено
најкасније пет дана пре почетка изложбе
2.Минимум једно остовање аутора изложбе на
локалној ТВ и радио станици
Организовање
1.Прикупљање документације и архивске
техничких услова за грађе до 15.10.2014.
одржавање изложбе 2.Обезбеђене витрине за изложбу до
25.11.2014.
3.Обезбеђено осветљење до 25.11.2014.
4.Обезбеђена техничка подршка до 25.11.2014.
Отварање изложбе
1.Официјелно отварање изложбе 01.12.2014.
год.
2.Обезбеђење коктела
3.Изложба траје у периоду од месец дана од 8
до 19 часова
4. Изложбу посетило минимум 500 људи
Надзор реализација Написан завршни извештај о реализацији
пројекта
пројекта до 30. јануара 2015. године

Жељени
резултат

Дефинисан
програм
изложбе
Изабрани
аутори
изложбе
Изабран
изложбени
материјал

Урађен
каталог

Изложба
медијхски
промовисана
Створени
технички
услови за
реализацију
изложбе

Реализација
изложбе

Руководство
општине
извештено о
реализацији
пројекта
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Функција пројекта (функционална класификација): 820 – Установе културе
Приходи и примања пројекта
Наменски приходи
Износ
Извор
Опис
Износ
финансирања
(2014. год.)
(2014. год.)
Еко клас.
Назив прихода
Средства из
58.000,00
58.000,00
буџета
01
Укупно
58.000,00
58.000,00
Расходи и издавања пројекта
Износ
Економска
Опис
класификација
2012
2013
2014
2015
2016
Услуге по
уговору
Трошкови
материјала
Укупно – по
годинама
Укупан буџет
пројекта

423
426

55.000,00

60.000

70.000

3.000,00

5.000

8.000

58.000,00

65.000

78.000

201.000,00

1.Правни основ пројекта:
- Стратегија локалног економског развоја општине за период од 2009-2013
- Закон о култури РС (Сл. Гласник. РС бр. 72/2009)
- -Одлука о буџету Општине Пирот за 2014.

2. Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законска обавеза
в) средњи г) низак
3. Ризици остварења пројекта:

б) висок

- 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 инвентарном листом
Уговор са најповољнијим понуђачем за штампу каталога
Каталог
Промотивни материјали
Рачуни
Извештај о реализацији пројекта

5. Значај пројекта : Пројекат доприноси очувању прошлости и историјског наслеђа.
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НАЗИВ И ШИФРА
ПРОЈЕКТА:–
излагачка делатност
од 10.01.до
31.03.2014.- пет
изложби(шифра:
СЛЕР 4.6.1.12.)

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.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Активност

Индикатор

Дефинисање
програма рада,
трајање изложбе и
каталога
Избор аутора
изложбе

Програм рада дефинисан до 05. децембра
2013. године

1.Изложбе се организују на основу конкурса
2.Записник Уметничког савета о избору
аутора изложбе утврђен до 30.новембра 2013.
године
3.Обавештавање аутора о термину реалзације
изложбе до 30.децембра 2013.године
Одабир изложбеног Пријава аутора изложбе о изабраним
материјала
експонатима за излагање (ЦД,
каталог,фотографије) до 30.новембра 2013.
године
Припрема и
1. Текст каталога ,репродукције, списак
објављивање
изложених радова ,урађено 15 дана пре
каталога
термина одржавања изложбе
2.Каталогизација публикације у Народној
библиотеци Србије
3. Уговор за штампање каталога 10 дана пре
термина одржавања изложбе
4. Одштампано и достављено 200 комада
каталога 2 дана пре термина отварања изложбе
Медијска
1.Обавештавање локалних медија најкасније
промоција изложбе пет дана пре отварања изложбе
2.Достављање позивница за отварање изложбе
3. Минимум једно гостовање аутора изложбе
на локалној ТВ или радио станици
Организовање
1.Транспорт-допремање изложбених
техничких услова за експоната 2 дана пре отварања изложбе
одржавање изложбе 2. Обезбеђени реквизити за постављање
експоната 2 дана пре отварања изложбе
3. Обезбеђено осветљење пре почетка
реализације изложбених активности
Отварање изложбе
1. Официјелно отварање изложбе у
претвиђеном термину
2. Обезбеђење коктела
3. Изложба траје14- 16 дана у периоду од 8 до
21 сат
4. Изложбу посетило 300-500 људи
Надзор реализације Написан завршни извештај о реализацији

Жељени
резултат

Дефинисан
програм
манифестациј
е

Стварање
услова за
реализацију
изложбе

Реализација
изложбе

Руководство
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пројекта

пројекта до 30. јуна 2014. године

општине
извештено о
реализацији
пројекта

Функција пројекта (функционална класификација): 820 – Установе културе
Приходи и примања пројекта
Наменски приходи
Износ
Извор
Опис
Износ
финансирања
(2014. год.)
(2014. год.)
Еко клас.
Назив прихода
Средства из
253.000,00
253.000,00
буџета
01
Укупно
253.000,00
253.000,00
Расходи и издавања пројекта
Износ
Економска
Опис
класификација
2012
2013
2014
2015
2016
422
423
426

Трошкови
путовања
Услуге по
уговору
Трошкови
материјала
Укупно – по
годинама
Укупан буџет
пројекта

13.000,00

14.000,00

15.000,00

225.000,00

250.000,0
0

270.000,0
0

15.000,00

16.000,00

17.000,00

253.000,00

280.000,0
0

302.000,0
0

835.000,00

1.Правни основ пројекта:
- Стратегија локалног економског развоја општине за период од 2009-2013
- Закон о култури РС (Сл. Гласник. РС бр. 72/2009)
- -Одлука о буџету Општине Пирот за 2014.

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
- Лоши временски услови
4. Извори верификације:
- Програм рада
- Записник Уметничког савета о избору аутора изложбе
- Пријава аутора изложбе о изабраним експонатима за излагање
- Уговор за штампу каталога
- Каталог
- Промотивни материјали
- 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
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савремене ликовне 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.
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НАЗИВ И ШИФРА
ПРОЈЕКТА:–
Излагачка делатност
од 04.04. до 02.07.-пет
изложби (шифра:
СЛЕР 4.6.1.13.)

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.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Активност

Индикатор

Дефинисање
програма рада,
трајање изложбе и
каталога
Избор аутора
изложбе

Програм рада дефинисан до 05. децембра
2013. године

1.Изложбе се организују на основу конкурса
2.Записник Уметничког савета о избору
аутора изложбе утврђен до 30.новембра 2013.
године
3.Обавештавање аутора о термину реалзације
изложбе до 30.децембра 2013.године
Одабир изложбеног Пријава аутора изложбе о изабраним
материјала
експонатима за излагање (ЦД,
каталог,фотографије) до 30.новембра 2013.
године
Припрема и
1. Текст каталога ,репродукције, списак
објављивање
изложених радова- урађено 15 дана пре
каталога
термина отварања изложбе
2.Каталогизација публикације у Народној
библиотеци Србије
3. Уговор за штампање каталога – 10 дана пре
отварања изложбе
4. Одштампано 200 комада каталога – 2 дана
пре отварања
Медијска
1.Обавештавање локалних медија најкасније
промоција изложбе пет дана пре отварања изложбе
2.Достављање позивница за отварање изложбе
3. Минимум једно гостовање аутора изложбе
на локалној ТВ или радио станици
Организовање
1.Транспорт-допремање изложбених
техничких услова за експоната 2 дана пре постављања изложбе
одржавање изложбе 2. Обезбеђени реквизити за постављање
експоната 2 дана пре реализације поставке
3. Обезбеђено осветљење пре почетка
реализације излагачких активности
Отварање изложбе
1. Официјелно отварање изложбе у
предвиђеном термину
2. Обезбеђење коктела
3. Изложба траје 14-16 дана у периоду од 8 до
21 сат
4. Изложбу посетило 300-500 људи

Жељени
резултат

Дефинисан
програм
манифестациј
е

Стварање
услова за
реализацију
изложбе

Реализација
изложбе
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Надзор реализације
пројекта

Написан завршни извештај о реализацији
пројекта до 31. 08. 2014. године

Руководство
општине
извештено о
реализацији
пројекта

8.

Функција пројекта (функционална класификација): 820 – Установе културе
Приходи и примања пројекта
Наменски приходи
Износ
Извор
Опис
Износ
финансирања
(2014. год.)
(2014. год.)
Еко клас.
Назив прихода
Средства из
235.000,00
235.000,00
буџета
01
Укупно
235.000,00
235.000,00
Расходи и издавања пројекта
Износ
Економска
Опис
класификација
2012
2013
2014
2015
2016
422
423
426

Трошкови
путовања
Услуге по
уговору
Трошкови
материјала
Укупно – по
годинама
Укупан буџет
пројекта

13.000,00

14.000,00

15.000,00

220.000,00

250.000,0
0

260.000,0
0

2.000,00

3.000,00

5.000,00

235.000,00

267.000,0
0

280.000,0
0

782.000,00

1.Правни основ пројекта:
- Стратегија локалног економског развоја општине за период од 2009-2013
- Закон о култури РС (Сл. Гласник. РС бр. 72/2009)
- -Одлука о буџету Општине Пирот за 2014.

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
- Лоши временски услови
4. Извори верификације:
- Програм рада
- Записник Уметничког савета о избору аутора изложбе
- Пријава аутора изложбе о изабраним експонатима за излагање
- Уговор за штампу каталога
- Каталог
- Промотивни материјали
- 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
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комуницирања се уједно јавности пружа могућност за упознавање и разумевање дела
савремене ликовне уметности.Такође,овим пројектом се утиче на туристичку понуду
Општине Пирот, јер Галерија има веома значајно место на културној мапи
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НАЗИВ И ШИФРА
ПРОЈЕКТА:–
Излагачка делатност
од 08.07. до 18.10.четири изложбе
(шифра: СЛЕР
4.6.1.14.)

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.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Активност

Индикатор

Дефинисање
програма рада,
трајање изложбе и
каталога
Избор аутора
изложбе

Програм рада дефинисан до 05. децембра
2013. године

1.Изложбе се организују на основу конкурса
2.Записник Уметничког савета о избору
аутора изложбе утврђен до 30.новембра 2013.
године
3.Обавештавање аутора о термину реалзације
изложбе до 30.децембра 2013.године
Одабир изложбеног Пријава аутора изложбе о изабраним
материјала
експонатима за излагање (ЦД,
каталог,фотографије) до 30.новембра 2013.
године
Припрема и
1. Текст каталога ,репродукције, списак
објављивање
изложених радова- урађено 15 дана пре
каталога
термина отварања изложбе
2.Каталогизација публикације у Народној
библиотеци Србије
3. Уговор за штампање каталога – 10 дана пре
отварања изложбе
4. Одштампано 200 комада каталога – 2 дана
пре отварања
Медијска
1.Обавештавање локалних медија најкасније
промоција изложбе пет дана пре отварања изложбе
2.Достављање позивница за отварање изложбе
3. Минимум једно гостовање аутора изложбе
на локалној ТВ или радио станици
Организовање
1.Транспорт-допремање изложбених
техничких услова за експоната 2 дана пре постављања изложбе
одржавање изложбе 2. Обезбеђени реквизити за постављање
експоната 2 дана пре реализације поставке
3. Обезбеђено осветљење пре почетка
реализације излагачких активности
Отварање изложбе
1. Официјелно отварање изложбе у
предвиђеном термину
2. Обезбеђење коктела
3. Изложба траје 14-16 дана у периоду од 8 до

Жељени
резултат

Дефинисан
програм
манифестациј
е

Стварање
услова за
реализацију
изложбе

Реализација
изложбе
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Надзор реализације
пројекта

21 сат
4. Изложбу посетило 300-500 људи
Написан завршни извештај о реализацији
пројекта до 15. 11. 2014. године

Руководство
општине
извештено о
реализацији
пројекта

8.

Функција пројекта (функционална класификација): 820 – Установе културе
Приходи и примања пројекта
Наменски приходи
Износ
Извор
Опис
Износ
финансирања
(2014. год.)
(2014. год.)
Еко клас.
Назив прихода
Средства из
236.000,00
236.000,00
буџета
01
Укупно
236.000,00
236.000,00
Расходи и издавања пројекта
Износ
Економска
Опис
класификација
2012
2013
2014
2015
2016
422
423
426

Трошкови
путовања
Услуге по
уговору
Трошкови
материјала
Укупно – по
годинама
Укупан буџет
пројекта

13.000,00

14.000,00

15.000,00

222.000,00

250.000,0
0

260.000,0
0

1.000,00

3.000,00

5.000,00

236.000,00

267.000,0
0

280.000,0
0

783.000,00

1.Правни основ пројекта:
- Стратегија локалног економског развоја општине за период од 2009-2013
- Закон о култури РС (Сл. Гласник. РС бр. 72/2009)
- -Одлука о буџету Општине Пирот за 2014.

2. Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законска обавеза
в) средњи г) низак
3. Ризици остварења пројекта:
- Отказивање изложбе од стране аутора
- Немогућност организовања транспорта експоната
- Лош одзив посетилаца
- Крађа експоната
- Лоши временски услови
4. Извори верификације:
- Програм рада
- Записник Уметничког савета о избору аутора изложбе
- Пријава аутора изложбе о изабраним експонатима за излагање
- Уговор за штампу каталога
- Каталог
- Промотивни материјали
- Рачуни
- Извештај о реализацији пројекта
5. Значај пројекта :

б) висок

38

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 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:–
Излагачка делатност
од 21.10. до 18.12.четири изложбе
(шифра: СЛЕР
4.6.1.15.)

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.

1.

Активност

Индикатор

Дефинисање
програма рада,
трајање изложбе и
каталога
Избор аутора
изложбе

Програм рада дефинисан до 05. децембра
2013. године

2.

3.

Одабир изложбеног
материјала

Припрема и
објављивање
каталога
4.

1.Изложбе се организују на основу конкурса
2.Записник Уметничког савета о избору
аутора изложбе утврђен до 30.новембра 2013.
године
3.Обавештавање аутора о термину реалзације
изложбе до 30.децембра 2013.године
Пријава аутора изложбе о изабраним
експонатима за излагање (ЦД,
каталог,фотографије) до 30.новембра 2013.
године
1. Текст каталога ,репродукције, списак
изложених радова- урађено 15 дана пре
термина отварања изложбе
2.Каталогизација публикације у Народној
библиотеци Србије
3. Уговор за штампање каталога – 10 дана пре
отварања изложбе
4. Одштампано 200 комада каталога – 2 дана
пре отварања

Жељени
резултат

Дефинисан
програм
манифестациј
е
Стварање
услова за
реализацију
изложбе
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Медијска
промоција изложбе
5.

6.

7.

1.Обавештавање локалних медија најкасније
пет дана пре отварања изложбе
2.Достављање позивница за отварање изложбе
3. Минимум једно гостовање аутора изложбе
на локалној ТВ или радио станици
Организовање
1.Транспорт-допремање изложбених
техничких услова за експоната 2 дана пре постављања изложбе
одржавање изложбе 2. Обезбеђени реквизити за постављање
експоната 2 дана пре реализације поставке
3. Обезбеђено осветљење пре почетка
реализације излагачких активности
Отварање изложбе
1. Официјелно отварање изложбе у
предвиђеном термину
2. Обезбеђење коктела
3. Изложба траје 14-16 дана у периоду од 8 до
21 сат
4. Изложбу посетило 300-500 људи
Надзор реализације Написан завршни извештај о реализацији
пројекта
пројекта до 30. 01. 2015. године

Реализација
изложбе

Руководство
општине
извештено о
реализацији
пројекта

8.

Функција пројекта (функционална класификација): 820 – Установе културе
Приходи и примања пројекта
Наменски приходи
Износ
Извор
Опис
Износ
финансирања
(2014. год.)
(2014. год.)
Еко клас.
Назив прихода
Средства из
199.000,00
199.000,00
буџета
01
Укупно
199.000,00
199.000,00
Расходи и издавања пројекта
Износ
Економска
Опис
класификација
2012
2013
2014
2015
2016
422
423
426

Трошкови
путовања
Услуге по
уговору
Трошкови
материјала
Укупно – по
годинама
Укупан буџет
пројекта

5.000,00

6.000,00

7.000,00

193.000,00

195.000,0
0

200.000,0
0

1.000,00

2.000,00

3.000,00

199.000,00

203.000,0
0

210.000,0
0

612.000,00

1.Правни основ пројекта:
- Стратегија локалног економског развоја општине за период од 2009-2013
- Закон о култури РС (Сл. Гласник. РС бр. 72/2009)
- -Одлука о буџету Општине Пирот за 2014.

2. Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законска обавеза
в) средњи г) низак
3. Ризици остварења пројекта:

б) висок
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- Отказивање изложбе од стране аутора
- Немогућност организовања транспорта експоната
- Лош одзив посетилаца
- Крађа експоната
- Лоши временски услови
4. Извори верификације:
- Програм рада
- Записник Уметничког савета о избору аутора изложбе
- Пријава аутора изложбе о изабраним експонатима за излагање
- Уговор за штампу каталога
- Каталог
- Промотивни материјали
- 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 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.
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НАЗИВ И ШИФРА
ПРОЈЕКТА: Бесмртници
-Споменица изгинулим у
ратовима 1912 – 1918.
Шифра ( СЛЕР 4.6.1.16)

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА:

Историјски архив Пирот
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОЈЕКТА:

Милета Манић, директор историјског архива Пирот
Миљан Манић, Виши архивиста
Веза пројекта са програмом: Пројекат је део програма Креирање програмских садржаја у области културе
(шифра: 4.6.1.). Пројекат има за циљ да се и на овај начин укључимо као заједница у обележавање
стогодишњице од почетка Првог светског рата и великих победа српске војске у Првом, Другом балканском
и Првом светском рату и да се сетимо оних којис су дали своје животе као војници из Пиротског округа.
Ред.
бр.
1.

Активност

Жељени
резултат

Индикатор

Дефинисање
програма рада

Пртограм рада Историјског архива Пирот за Дефинисан
2014. годину
програм
пројекта
Допуњено и измењено изадње Бесмртника
округа пиротског 1912 – 1918. аутора
Драгише Ђ. Здравковића из 1924. године
и
1. Рад на тексту, измене и допуне
првобитног издања и припрема за ново
допуњено издање Споменице
2. Каталогизација
публикације
у Стварање
Народној библиотеци Србије
услова
за
3. Уговор за штампање Споменице
реализацију
4. Штампање 300 примерака Споменице пројекта

Избор аутора
2.

Припрема
објављивање
Споменице
3.

Медијска
промоција
4.

5.

1. Обавештавање локалних медија нејкасније
пет дана пре промоције
2. Достављање позивница за промоцију
Споменице
3. Гостовање на локалним Тв станицама, дан
пре промоције
Надзор реализације Написати завршни извештај о реализацији
пројекта
пројекта

Медијски
промовисан
пројекат

Известити о
реализацији
пројекта

Функција пројекта (функционална класификација): 820 – Установе културе
Приходи и примања пројекта
Извор
финансирања

01

Опис
Средства из
буџета

Износ
(2014. год.)
50.000,00

Наменски приходи
Износ
(2014. год.)
50.000,00

Еко клас.

Назив прихода
-
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Укупно
Расходи и издавања пројекта
Економс
ка
Опис
класифи
кација
423

1.
2.

50.000,00

50.000,00
Износ

2012

2013

2014

2015

2016

Услуге по
уговору

50.000,00

60.000,00

70.000,00

Укупно – по
годинама

50.000,00

60.000,00

70.000,00

Укупан буџет
180.000,00
пројекта
Правни основ пројекта:
Стратегија локалног економског развоја општине за период од 2009. до 2013. године
Закон о култури РС „Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009
Одлука о буџету општине Пирот за 2014. годину
Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законски обавеза б) висок ц) средњи д) низак

3. Ризици остварења пројекта:
- Нема
4. Извори ферификације:
- Програм рада
- Записник стручног већа
- Уговор за штампање Споменице
- Рачуни
- Извештај о реализацији пројекта
5. Значај пројекта:
Штампање ове Споменице наша општина се укључује у програм обележавање стогодишњице
почетка Првог светског рата и великих победа које је извојевала српска војска како у балканским
ратовима тако и у Првом светском рату. Посебно је важно сећање на наше суграђане Пироћанце
који су дали своје животе за слободу отаџбине. Њихова имена ће у овој споменици бити вечно
забележена за садашње и будуће генрације.
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НАЗИВ И ШИФРА
ПРОЈЕКТА:
Укоричавање делова
Дневника рада
шифра: СЛЕР (4.6.1.17)

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА:

Историјски архив Пирот
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОЈЕКТА:

Милета Манић
Веза пројекта са програмом: Пројекат је део програма Креирање програмских садржаја у области културе
(шифра: 4.6.1.). Пројекат доприноси заштити архивске грађе на територији пиротског округа.
Ред.
бр.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Активност

Индикатор

Дефинисање
програма рада

Техничка заштита архивске грађе

Жељени
резултат

Дефинисан
програм
пројекта
Избор архивиста и Стручни колегијум архива одређује лица за Одабрано
архивских
реализацију пројекта
лице
за
помоћника
реализацију
пројекта
Организација
Обезбеђење:
техничких услова 1.простора
за
сређивање 2.радних столова
архивске грађе
3.осветљења
Стварање
4.вентилације
услова
за
5.заштитне опреме
реализацију
6.реквизита за стручни рад
пројекта

Утврђивање делова Из Дневника рада треба издвојити:
Дневника рада који 1. Генералије разреда (Образац бр.4)
се чувају трајно
2.Списак ученика.
3.Оцене ученика.
4.Записници са седница.
5.Преглед успеха и владања ученика
Одабир
Делови који се издвоје из Дневника рада
књиговезачке
школа потребно је повезати тако да један
радње
разред буде повезан у једној књизи.
Разврставање
3 000 Дневника рада треба разврстати по
Дневника рада
припадности, школској години, по разредима
и по одељењима у оквиру разреда.
Извлачење делова Архивисти стручно извлаче делове Дневника
Дневника рада који рада који су претходно утврђени.
се чувају трајно
Сређивање
1.Извучени
делови
разврставају
се
извучених делова хронолошки по школама и разредима у
Дневника рада
оквиру школске године
2.Један разред се пакује у кошуљицу и
обележава.
3.Сви разреди у оквиру једне школске године
повезују се у свежањ и обележава се.
Транспорт
Транспорт свежњева до књиговезачке радње
материјала
и транспорт повезаних књига до архива.

Утврђени
делови
дневника
рада

Изабран
књиговезац

Реализација
пројекта

Материјал
допремљен

44

код
књиговесца
Обележавање,
1. Повезане књиге обележити
Књиге
попис и смештај
2. Израдити сумарни инвентар
обележене
3. Књиге поређати хронолошки по фондовима пописане и
припадности у депоима архива.
смештене
Надзор реализације Написти завршни извештај о реализацији Известити о
пројекта
пројекта
реализацији
пројекта

10.

11.

Функција пројекта (функционална класификација): 820 – Установе културе
Приходи и примања пројекта
Извор
финансирања

Износ
(2014. год.)

Опис
Средства из
буџета
Укупно

01

Наменски приходи
Износ
(2014. год.)

230.000,00

230.000,00

230.000,00

230.000,00

Еко клас.

Назив прихода
-

Расходи и издавања пројекта
Економс
ка
класифи
кација

Износ
Опис
2012

2013

Услуге по
уговору

423
426

Материјал
Укупно – по
годинама
Укупан буџет
пројекта
1.

-

2014
220.000,00

2015

2016

230.000,00

240.000,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

230.000,00

250.000,00

270.000,00

750.000,00

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

Одлука о буџету општине Пирот за 2014. годину
2.

Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законски обавеза б) висок ц) средњи д) низак

3. Ризици остварења пројекта:
- Нема
4. Извори ферификације:
- Програм рада
- Записник стручног већа
- Уговор са књиговезачком радњом
- Рачуни
- Извештај о реализацији пројекта
5. Значај пројекта:
Пројекат омогућава да Историјски архив у Пироту изврши своју законску обавезу и адекватно среди
и смести архивску грађу, у овом случају Дневнике рада основних школа. На тај начин штите се
делови Дневника рада који се трајно чувају, а уштеда на простору у полицама депоа је петострука.
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НАЗИВ И ШИФРА
ПРОЈЕКТА: Дечија
позоришна представа
(шифра: СЛЕР 4.6.1.18
.)

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 неговању
позоришне уметности не само у општини, региону већ и шире у циљу да задовољи
најширу популацију позоришних гледалаца.
Ред.
бр.

1.

2.

3.

4.

5.

Активност

Индикатор

Дефинисање
премијерне
позоришне
представе, датум
премијере и бр.
извођења
Одабир
позоришног дела и
сарадника који ће
радити на
представи
Избор редитеља и
осталих сарадника (
костимограф,
сценограф, лектор,
кореограф,
композитор...)

Програм премијерне представе дефинисан по
плану и програму рада за 2014. до 10.
децембар 2013.

Потписивање
уговора о
ауторском делу са
сарадницима на
позоришном
комаду
Медијска
промоција
позоришне
премијере

Потписивање уговора о ауторском делу са
сарадницима најкасније до 25. децембра 2013.
год.

Селекција предлога позоришних комада и
сарадника на представи најкасније до 20.
децембра 2013. год.

Селекција редитеља и осталих сарадника на
представи најкасније до 20. децембра 2013.
год.

1. Обавештавање националних и локалних
медија , електронских и штампаних,
позоришних претплатника и осталих путем
мејла, флајера, видео и аудио реклама
2.Израда и штампшање плаката и програма
представе.
3. Гостовање актера представе на локалним и
националним медијима
Најкасније 10 дана пре премијере

Жељени
резултат

Дефинисан
програм
позоришне
представе
Иабрано
позоришно
дело и
сарадници

Изабран
редитељ и
остали
сарадници

Потписани
уговори са
сарадницима

Премијерна
позоришна
представа
промовисана
у медијима
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Организовање
техничких услова
за одигравање
премијере
6.

7.

Анимирање
позоришне публике
, позив на
премијеру, продаја
улазница за
премијеру и
репризна извођења
Извођење
премијере и
петнаест реприза

Премијерна представа изведена 01.02.2014.
год. пред 350 посетилаца
Изведена
премијерна
позоришна
представа
и петнаест
реприза
Руководство
општине
извештено о
реализацији
пројекта

Изведена премијера и најмање петнаест
реприза

8.

9.

1.Избор костима из фундуса, израда и
преправка костима, куповина материјала.
2. Куповина материјала и израда
Обезбеђени
сценографије
технички
3. Избор музике / компшоновање ауторске
услови за
музике
извођење
4. Куповина потребног електроматеријала премијере
каблови, сијалице...
10 дана пре премијере
1. Штампање улазница и позивница
2. Позивање гостију , сарадника, позоришних
Публика
претплатника за премијеру
позвана на
3. Подела програма , флајера , плакатирање на
премијеру
јавним местима
4. Емитовање рекламног тв и аудио спота
10 дана пре премијере

Надзор
реализације
пројекта

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

Функција пројекта (функционална класификација): 820 – Установе културе
Приходи и примања пројекта
Извор
финансирања

Износ
(2014. год.)

Опис

Наменски приходи
Износ
(2014. год.)

01

Средства из
буџета

310.000,00

310.000,00

415.000,000

415.000,00

04

Сопствена
средства
буџетских
корисника

725.000,00

725.000,00

Укупно
Расходи и издавања пројекта
Економс
ка
класифи
кација
422

Еко клас.

Назив прихода
-

Износ
Опис
2012
Трошкови
путовања

2013

2014
Б: 30.000,00
С: 60.000,00

2015
100.000,00

2016
110.000,00
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Услуге по
уговору

423
426

Материјал
Укупно – по
годинама

Б: 250.000,00
С : 285.000,00
Б: 30.000,00
С : 70.000,00

550.000,00

570.000,00

120.000,00

130.000,00

Б: 310.000,00
С : 415.000,00

770.000,00

810.000,00

Укупан буџет
пројекта
1.
-

2.305.000,00

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

Одлука о буџету општине Пирот за 2014. годину
2.

Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законски обавеза б) висок ц) средњи д) низак

3.
4.
5.

Ризици остварења пројекта:
Болест сарадника и глумаца
Неуспели поступак јавне набавке
Застарелост светлосног и тонског парка
Извори верификације:
План и програм Народног позоришта Пирот за 2014.
Одлука УО НП Пирот о раду на представи
Програм и плакат представе
Промотивни материјали
Уговори са сардницима на представи
Рачуни
Извештај о реализацији пројекта
Значај пројекта :

Пројекат доприноси усавршавању и неговању позоришне уметности не само у општини, региону
већ и шире , анимацији и едукацији млађих генерација и задовољењу културних потреба најшире
популације позоришних гледалаца.
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НАЗИВ И ШИФРА
ПРОЈЕКТА: Ансамбл
представа савременог
писца (шифра: СЛЕР
4.6.1.19.)

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.

1.

2.

3.

4.

5.

Активност

Индикатор

Дефинисање
премијерне
позоришне
представе, датум
премијере и бр.
извођења
Одабир
позоришног дела и
сарадника који ће
радити на
представи

Програм премијерне представе дефинисан по
плану и програму рада за 2014. - 20. децембар
2013. год.

Селекција предлога позоришних комада и
сарадника на представи најкасније до 25.
децембра 2013. год.

Избор редитеља и
Селекција редитеља и осталих сардника
осталих сарадника ( најкасније до 25. децембра 2013. год.
костимограф,
сценограф, лектор,
кореограф,
композитор...)

Потписивање
уговора о
ауторском делу са
сарадницима на
позоришном
комаду
Медијска
промоција
позоришне
премијере

Потписивање уговора о ауторском делу са
сарадницима до 10. јануара 2014. год.

1. Обавештавање националних и локалних
медија , електронских и штампаних,
позоришних претплатника и осталих путем
мејла, флајера, видео и аудио реклама
2.Израда и штампшање плаката и програма
представе.
3. Гостовање актера представе на локалним и

Жељени
резултат

Дефинисан
програм
позоришне
премијере
Донета је
коначна
одлука о
драмском
тексту и
сарадницима

Изабран
редитељ и
коначни
сарадници

Потписани
уговори о
ауторском
делу
Премијерна
позоришна
представа
промовисана
у медијима
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Организовање
техничких услова
за одигравање
премијере
6.

7.

Анимирање
позоришне публике
, позив на
премијеру, продаја
улазница за
премијеру и
репризна извођења
Извођење
премијере и
петнаест реприза

1. Премијерна представа изведена 20. марта
2014. год. пред 350 посетилаца
2. Организован коктел после премијере за
сараднике и госте
Изведена премијера и петнаест реприза

Надзор
реализације
пројекта

Написан завршни извештај о реализацији
пројекта до 25. децембра 2014. године

8.

9.

националним медијима
Најкасније 10 дана пре премијере
1.Избор костима из фундуса, израда и
преправка костима, куповина материјала.
2. Куповина материјала и израда
сценографије
3. Избор музике / компшоновање ауторске
музике
4. Куповина потребног електроматеријала каблови, сијалице...
10 дана пре премијере
1. Штампање улазница и позивница
2. Позивање гостију , сарадника, позоришних
претплатника за премијеру
3. Подела програма , флајера , плакатирање на
јавним местима

Обезбеђени
технички
услови за
извођење
премијере

Позвана
позоришна
публика

Изведена
премијерна
позоришна
представа
и петнаест
реприза

Руководство
општине
извештено о
реализацији
пројекта

Функција пројекта (функционална класификација): 820 – Установе културе
Приходи и примања пројекта
Извор
финансирања

01

04

Опис

Износ
(2014. год.)

Наменски приходи
Износ
(2014. год.)

Средства из
буџета
Сопствена
средства
буџетских
корисника

1.010.000,00

1.010.000,00

420.000,000

420.000,00

Укупно

1.430.000,00

1.430.000,00

Еко клас.

Назив прихода
-

Расходи и издавања пројекта
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Економс
ка
класифи
кација

Износ
Опис
2012

2013

2014

2015

Трошкови
путовања

Б: 30.000,00
С: 60.000,00

100.000,00

422

Б: 850.000,00
С :300.000,00

1.200.000,00

423

Услуге по
уговору

426

Материјал

Б: 130.000,00
С : 60.000,00

200.000,00

Б:
1.010.000,00
С : 420.000,00

1.500.000,00

Укупно – по
годинама

1.
2.

2016
110.000,00
1.300.000,00
210.000,00
1.620.000,00

Укупан буџет
4.550.000,00
пројекта
Правни основ пројекта:
Стратегија локалног економског развоја општине за период од 2009. до 2013. године
Закон о култури РС „Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009
Одлука о буџету општине Пирот за 2014. годину
Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законски обавеза б) висок ц) средњи д) низак

3. Ризици остварења пројекта:
-

Болест сарадника и глумаца
Застарелост светлосног и тонског парка

4.
-

Извори верификације:
План и програм Народног позоришта Пирот за 2013.
Одлука УО НП Пирот о раду на представи
Програм и плакат представе
Промотивни материјали
Уговори са сардницима на представи
Рачуни
Извештај о реализацији пројекта

5. Значај пројекта :
Пројекат доприноси усавршавању и неговању позоришне уметности не само у општини, региону
већ и шире , анимацији и едукацији млађих генерација и задовољењу културних потреба најшире
популације позоришних гледалаца.
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НАЗИВ И ШИФРА
ПРОЈЕКТА: Ансамбл
представа страног
аутора (шифра: СЛЕР
4.6.1.20 .)

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 неговању
позоришне уметности не само у општини, региону већ и шире у циљу да задовољи
најширу популацију позоришних гледалаца.
Ред.
бр.

1.

2.

3.

4.

Активност

Индикатор

Дефинисање
премијерне
позоришне
представе, датум
премијере и бр.
извођења
Одабир
позоришног дела и
сарадника који ће
радити на
представи
Избор редитеља и
осталих сарадника (
костимограф,
сценограф, лектор,
кореограф,
композитор...)

Програм премијерне представе дефинисан по
плану и програму рада за 2014. - 20. децемба
2013.год.

Потписивање
уговора о
ауторском делу са
сарадницима на
позоришном
комаду
Медијска
промоција
позоришне
премијере

Потписивање уговора о ауторском делу
најкасније до 5. фебруара 2014. год.

5.

6.

Организовање
техничких услова
за одигравање

Селекција предлога позоришних комада и
сарадника на представи најкасније до 10.
јануара 2014. год.

Жељени
резултат

Дефинисан
програм
позоришне
премијере
Изабрано
позоришно
дело и
сарадници

Селекција редитеља и осталих сарадника
најкасније до 10. јануара 2014. год.
Изабран
редитељ и
остали
сарадници

1. Обавештавање националних и локалних
медија , електронских и штампаних,
позоришних претплатника и осталих путем
мејла, флајера, видео и аудио реклама
2.Израда и штампшање плаката и програма
представе.
3. Гостовање актера представе на локалним и
националним медијима
Најкасније 10 дана пре премијере
1.Избор костима из фундуса, израда и
преправка костима, куповина материјала.
2. Куповина материјала и израда

Потписан
уговор о
ауторском
делу

Премијерна
позоришна
представа
промовисана
у медијима

Обезбеђени
технички
услови за
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премијере

7.

Анимирање
позоришне публике
, позив на
премијеру, продаја
улазница за
премијеру и
репризна извођења
Извођење
премијере и
петнаест реприза

одржавање
представе

Позвана
публика на
премијеру

Премијерна представа изведена 25.05.2014
год. пред 350 посетилаца

Изведена премијера и најмање петнаест
реприза

8.

9.

сценографије
3. Избор музике / компшоновање ауторске
музике
4. Куповина потребног електроматеријала каблови, сијалице...
10 дана пре премијере
1. Штампање улазница и позивница
2. Позивање гостију , сарадника, позоришних
претплатника за премијеру 25.05. 2014.
3. Подела програма , флајера , плакатирање на
јавним местима

Надзор
реализације
пројекта

Изведена
премијерна
позоришна
представа
и петнаест
реприза

Руководство
општине
извештено о
реализацији
пројекта

Написан завршни извештај о реализацији
пројекта до 25. децембра 2014. године

Функција пројекта (функционална класификација): 820 – Установе културе
Приходи и примања пројекта
Извор
финансирања

01

04

Опис
Средства из
буџета
Сопствена
средства
буџетских
корисника
Укупно

Износ
(2014. год.)

Наменски приходи
Износ
(2014. год.)

960.000,00

960.000,00

460.000,000

460.000,00

1.420.000,00

1.420.000,00

Еко клас.

Назив прихода
-

Расходи и издавања пројекта
Економс

Опис

Износ
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ка
класифи
кација

2012

422

Трошкови
путовања

423

Услуге по
уговору

426

Материјал
Укупно – по
годинама

2013

2014
Б: 30.000,00
С: 60.000,00
Б: 850.000,00
С :300.000,00
Б: 80.000,00
С : 100.000,00
Б: 960.000,00
С : 460.000,00

Укупан буџет
пројекта
1.
-

2015
100.000,00
1.200.000,00
200.000,00
1.500.000,00

2016
110.000,00
1.300.000,00
210.000,00
1.620.000,00

4.540.000,00

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

Одлука о буџету општине Пирот за 2014. годину
2.

Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законски обавеза б) висок ц) средњи д) низак

3. Ризици остварења пројекта:
- Болест сарадника и глумаца
- Застарелост светлосног и тонског парка
4. Извори верификације:
- План и програм Народног позоришта Пирот за 2014.
- Одлука УО НП Пирот о раду на представи
- Програм и плакат представе
- Промотивни материјали
- Уговори са сардницима на представи
- Рачуни
- Извештај о реализацији пројекта
5. Значај пројекта :
Пројекат доприноси усавршавању и неговању позоришне уметности не само у општини,
региону већ и шире , анимацији и едукацији млађих генерација и задовољењу културних
потреба најшире популације позоришних гледалаца.
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НАЗИВ И ШИФРА
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ
ПРОЈЕКТА: Ревија
КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА:
Позоришних
Народно позориште Пирот
представа
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА
малих форми (шифра: РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:
СЛЕР 4.6.1.21 .)
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 неговању
позоришне уметности не само у општини, региону већ и шире у циљу да задовољи
најширу популацију позоришних гледалаца.
Ред.
бр.

1.

Активност

Индикатор

Жељени резултат

Дефинисање
представа ревије
Малих форми,
датум извођења и
бр. представа
Избор предтава
које учествују у
Ревији Малих
форми

Програм предстрава ревије Малих форми
дефинисан по плану и програму рада за 2014.
– 20. јануар 2014. год.

Дефинисан
програм
Ревије
представа
Малих форми
Донета је
коначна
одлука о
представама
које ће
учествовати
на Ревији
Малих форми

Потписивање
уговора са
учесницима Ревије
представа Малих
форми
Медијска
промоција
позоришних
представа које ће
учествовати на
Ревији Малих
форми

Потписивање уговора са учесницима до 01.
септембра 2014. год.

Селекција предлога позоришних представа за
Ревију Малих форми до 15. априла 2014. год.

2.

3.

4.

5.

6.

Организовање
техничких услова
за одигравање
представа Малих
форми
Анимирање
позоришне публике
, позив на Ревију,
продаја улазница за
представе Малих
форми

1. Обавештавање националних и локалних
медија , електронских и штампаних,
позоришних претплатника и осталих путем
мејла, флајера, видео и аудио реклама
2.Израда и штампшање плаката и програма
представе.
3. Гостовање актера представе на локалним и
националним медијима
Најкасније 10 дана пре премијере
1. Сагледавање потребних материјално техничких услова за играње представа на
домаћој сцени

1. Штампање улазница и позивница
2. Позивање гостију , сарадника, позоришних
претплатника за Ревију представа
3. Подела програма , флајера , плакатирање
на јавним местима

Потписани
уговори са
учесницима

Ревија
представа
Малих форми
промовисана у
медијима

Обезбеђени
технички
услови за
одржавање
манифестације
Позвана
позоришна
публика
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7.

8.

Извођење
позоришних
представа у оквиру
Ревије малих
форми

1. Ревија представа Малих форми изведена у
периоду од 01.11. 2014.- 07.11.2014. год.
пред 350 посетилаца по представи

Изведена
Ревија
позоришних
представа
Малих форми

Надзор
реализације
пројекта

Написан завршни извештај о реализацији
пројекта до 26. децембра 2014. године

Руководство
општине
извештено о
реализацији
пројекта

Функција пројекта (функционална класификација): 820 – Установе културе
Приходи и примања пројекта
Извор
финансирања

Износ
(2014. год.)

Опис

Наменски приходи
Износ
(2014. год.)

01

Средства из буџета

350.000,00

350.000,00

04

Сопствена средства
буџетских корисника

350.000,000

350.000,00

Укупно

700.000,00

700.000,00

Расходи и издавања пројекта
Економс
ка
Опис
класифи
кација
424

Специјализоване
услуге
Укупно – по
годинама
Укупан буџет
пројекта

Еко клас.

Назив прихода
-

Износ
2012

2013

2014

2015

2016

Б: 350.000,00
С :350.000,00

800.000,00

900.000,00

Б: 350.000,00
С : 350.000,00

800.000,00

900.000,00

2.400.000,00
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1.

Правни основ пројекта:
Стратегија локалног економског развоја општине за период од 2009. до 2013. године
Закон о култури РС „Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009
Одлука о буџету општине Пирот за 2014. годину

2.

Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законски обавеза б) висок ц) средњи д) низак

-

3. Ризици остварења пројекта:
- Болест сарадника и глумаца
- Застарелост светлосног и тонског парка
4.
-

Извори верификације:
План и програм Народног позоришта Пирот за 2014.
Одлука УО НП Пирот о раду на представи
Програм и плакат представе
Промотивни материјали
Уговори са сардницима на представи
Рачуни
Извештај о реализацији пројекта

5. Значај пројекта :
Пројекат доприноси усавршавању и неговању позоришне уметности не само у општини, региону већ и
шире, анимацији и едукацији млађих генерација и задовољењу културних потреба најшире
популације позоришних гледалаца.
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НАЗИВ И ШИФРА
ПРОЈЕКТА: Пратећи
програми Салон књиге
и графике 2014
(шифра: СЛЕР 4.6.1.
22 .)

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ
КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА:
Народна библиотека Пирот
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 и унапређењу културних садржаја
општине.
Ред.
бр.

1.

2.

Активност

Индикатор

Дефинисање
програма и трајања
манифестације
Пратећи програми
Салона књиге и
графике
Слање позива
потенцијалним
учесницима Салона

Програм манифестације, чији је Библиотека
суорганизатор (организује део пратећих
програма Салона), дефинисан до 07. јануара
2014. године.

Одабир аутораучесника Салона.
3.

4.

5.

6.

7.

У консултацији и договору са уредником
културно-јавне делатности Библиотеке,
писани и телефонски позиви упућени
ауторима до 10. јануара 2014. године.
Утврђена листа учесника до 17. јануара
2014. године

Жељени резултат

Дефинисан
програм
манифестације

Позвани
аутори
Формирана
листа
учесника
пратећих
програма
салона

Припрема и
објављивање
програма
манифестације

1. Текст програма манифестације, у сарадњи
са организатором, усаглешен и урађен до 1.
фебруара 2014. године
Одштампане
2. Одштампано 200 позивница-пропусница за
позивнице
посетиоце програма Библиотеке до 5.
фебруара 2014. године.
Медијска
1. Обавештавање националних и локалних
промоција
медија преко мејла/факса о манифестацији
Медијски
манифестације
урађено најкасније до 05.02.2014. год.
промовисан
2. Одржавање конференције за штампу
Пратећи
директора Дома културе и Народне
програми
библиотеке Пирот уочи Салона књиге.
Салона књиге
3. Минимум једно гостовање директора
и графике
Библиотеке/уредника културно-јавне
делатности на локалној ТВ и радио станици.
Организовање
1. Обезбеђивање превоза учесницима
Обезбеђен
техничких услова
манифестације до 07. фебруара 2014. године.
превоз и
за одржавање
2. Ангажовање водитеља/модератора
ангажован
манифестације
појединих програма до 07. фебруара 2014.
водитељ
године.
Реализација
1. Официјелно отварање манифестације од
Реализација
Пратећег програма 10. до 20. фебруара 2014. године.
манифестације
Салона књиге и
2. Реализација пратећих програма
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8.

графике 2013

(књижевнепромоције и акција учлањивања
првака у библиотеку)
3. Манифестација траје у периоду од 10 дана
(од 10 до 20 часова)
4. Процењује се да пратеће програме у
организацији Библиотеке посети близу 1.000
људи

Надзор
реализације
пројекта

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

Руководство
општине
извештено о
реализацији
пројекта

Функција пројекта (функционална класификација): 820 – Установе културе
Приходи и примања пројекта
Извор
финансирања

Износ
(2014. год.)

Опис

Наменски приходи
Износ
(2014. год.)

01

Средства из буџета

80.000,00

80.000,00

04

Сопствена средства
буџетских корисника

5.000,000

5.000,00

Укупно

85.000,00

85.000,00

Расходи и издавања пројекта
Економс
ка
Опис
класифи
кација
Услуге по уговору
423
Укупно – по
годинама
Укупан буџет
пројекта

Еко клас.

Назив прихода
-

Износ
2012

2013

2014

2015

2016

Б: 80.000,00
С :5.000,00

90.000,00

100.000,00

Б: 80.000,00
С : 5.000,00

90.000,00

100.000,00

275.000,00
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1.

Правни основ пројекта:
Стратегија локалног економског развоја општине за период од 2009. до 2013. године
Закон о култури РС „Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009
Одлука о буџету општине Пирот за 2014. годину

2.
3.

Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законски обавеза б) висок ц) средњи д) низак

-

Лош одзив аутора-учесника
Лош одзив посетилаца
Лоши временски услови

-

-

Ризици остварења пројекта:

4. Извори верификације:
Позив за учешће ауторима
Програм манифестације
Промотивни материјали
Рачуни
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 такође утиче и на унапређење туристичке понуде општине Пирот и њене
афирмације у региону као центра активности посвећених популарисању књиге и читања као
темељних вредности једног друштва.
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НАЗИВ И ШИФРА
ПРОЈЕКТА:
Гостовање добитника
значајних књижевних
награда 2014 (шифра:
СЛЕР 4.6.1. 23.)

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ
КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА:
Народна библиотека Пирот
ИМЕ 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 и унапређењу културних садржаја
општине.
Ред.
бр.

Активност

Индикатор

Дефинисање
програма

Програм се дефинише средином јануара
2014. године, уколико је реч о добитнику
НИН-ове награде, односно непосредно по
додељивању угледне књижевне награде
(награда „Милош Црњански“, „Андрићева
награда“, „Женско перо“ и сл.)

Слање позива
ауторима и
критичарима

У консултацији и договору са уредником
културно-јавне делатности Библиотеке,
писани и телефонски позиви упућени
учесницима до 20. јануара 2014. године.
Утврђен термин одржавања књижевне вечери
са актуелним добитником престижне награде
до 30. јануара 2014. год.

1.

2.

Уговарање
гостовања
3.

6.

Организовање
техничких услова
за одржавање
програма

1. Програм књижевне вечери усаглашен и
урађен до 10 дана пре одржавање промоције.
2. Одштампано 50 позивница недељу дана пре
промоције.
1. Обавештавање националних и локалних
медија преко мејла/факса о манифестацији
урађено најкасније пет дана пре одржавања
промоције.
2. Одржавање конференције за штампу
директора /уредника културно-јавне
делатности Народне библиотеке Пирот уочи
промоције.
3. Минимум једно гостовање директора
Библиотеке/уредника културно-јавне
делатности на локалној ТВ и радио станици.
1. Обезбеђивање превоза учесницима
програма.
2. Евентуално ангажовање
водитеља/модератора програма.

7.

Реализација

Одржано „Књижевно вече“

4.

Припрема и
објављивање
програма књижевне
вечери
Медијска
промоција
програма

5.

Жељени
резултат

Дефинисан
програм
књижевне
вечери
Упућени
позиви
ауторима и
критичарима
Познат је
термин
одржавања
књижевне
вечери
Објављен
програм
књижевне
вечери

Медијски
промовисан
догађај

Обезбеђени
технички
услови за
одржавање
програма
књижевне
вечери
Реализација
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8.

програма
„Књижевно вече
добитника ...“
Надзор
реализације
пројекта

програма

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

Руководство
општине
извештено о
реализацији
пројекта

Функција пројекта (функционална класификација): 820 – Установе културе
Приходи и примања пројекта
Извор
финансирања
01

Износ
(2014. год.)

Опис

Наменски приходи

Средства из буџета

40.000,00

Износ
(2014. год.)
40.000,00

Укупно

40.000,00

40.000,00

Еко клас.

Назив прихода
-

Расходи и издавања пројекта
Економс
ка
класифи
кација

Износ
Опис
2012

2013

2014

2015

2016

Услуге по уговору

40.000,00

50.000,00

60.000,00

Укупно – по
годинама

40.000,00

50.000,00

60.000,00

423

Укупан буџет
пројекта

150.000,00
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1.

Правни основ пројекта:
Стратегија локалног економског развоја општине за период од 2009. до 2013. године
Закон о култури РС „Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009
Одлука о буџету општине Пирот за 2014. годину

2.

Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законски обавеза б) висок ц) средњи д) низак

-

3. Ризици остварења пројекта:

-

Спреченост аутора
Лош одзив посетилаца
Лоши временски услови

4.Извори верификације:
- Позив за учешће аутору и критичару
- Програм књижевне вечери
- Промотивни материјали
- Рачуни
- 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. Библиотека се овим пројектом препоручује као центар активности посвећених
популарисању књиге и читања као темељних вредности једног друштва.
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НАЗИВ И ШИФРА
ПРОЈЕКТА: Смотра
рецитатора 2014
(шифра: СЛЕР
4.6.1.24.)

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ
КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА:
Народна библиотека Пирот
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 и унапређењу културних садржаја
општине.
Ред.
бр.
1.

2.

3.

4.

Активност

Индикатор

Жељени резултат

Дефинисање
програма

Програм дефинисан до 15. марта 2014. год.

Дефинисан
програм
манифестације

Слање обавештења У консултацији и договору са уредником
школама (основним културно-јавне делатности Библиотеке,
и средњим)
писани и електронски позиви упућени
школама до 20. марта 2014. године
(уобичајени термин за одржавање општинске
смотре рецитатора је крај марта)
Одабир чланова
Утврђивање састава чланова жирија
жирија
општинске смотре рецитатора до 20.марта
2014. год.
Састављање листе
1. Листа учесника смотре рецитатора
учесника и
припремљена и усаглашена до 10 дана пре
припрема програма одржавање смотре.
смотре
2. Припрема одговарајућег програма за
учеснике смотре до 10 дана пре одржавање
смотре.
Медијска
промоција
програма

5.

6.

7.

Организовање
техничких услова
за одржавање
програма
Реализација
манифестације
Смотра рецитатора

1. Обавештавање медија преко мејла/факса о
манифестацији урађено најкасније пет дана
пре одржавања манифестације.
2. Одржавање конференције за штампу
директора /уредника културно-јавне
делатности Народне библиотеке Пирот уочи
манифестације.
3. Минимум једно гостовање директора
Библиотеке/уредника културно-јавне
делатности на локалној ТВ и радио станици.
1. Евентуално ангажовање
водитеља/модератора манифестације, поред
чланова жирија најкасније два дана пре
почетка смотре
Манифестација почиње последње суботе
марта или прве суботе априла 2014. год. У
трајању до 5 дана
На манифестацији учествовало 500
рецитатора

Позиви
упућени
школама

Утврђен
састав жирија

Утвђена листа
учесника
смотре

Медијски
промовисан
догађај

Обезбеђени
технички
услови за
одржавање
смотре
Реализација
манифестације
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8.

Надзор
реализације
пројекта

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

Руководство
општине
извештено о
реализацији
пројекта

Функција пројекта (функционална класификација): 820 – Установе културе
Приходи и примања пројекта
Извор
финансирања
01

Износ
(2014. год.)

Опис

Наменски приходи

Средства из буџета

10.000,00

Износ
(2014. год.)
10.000,00

Укупно

10.000,00

10.000,00

Еко клас.

Назив прихода
-

Расходи и издавања пројекта
Економс
ка
класифи
кација

Износ
Опис
2012

2013

2014

2015

2016

Услуге по уговору

10.000,00

12.000,00

13.000,00

Укупно – по
годинама

10.000,00

12.000,00

13.000,00

423

Укупан буџет
пројекта

35.000,00
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1.

Правни основ пројекта:
Стратегија локалног економског развоја општине за период од 2009. до 2013. године
Закон о култури РС „Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009
Одлука о буџету општине Пирот за 2014. годину

2.

Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законски обавеза б) висок ц) средњи д) низак

-

3. Ризици остварења пројекта:

-

Лош одзив учесника
Оправдано одсуство члана жирија

4.Извори верификације:
- Позив за учешће школама и достављање листе учесника
- Спискови учесника – појединачни које шаљу школе и комплетан
- Обавештење о термину одржавања манифестације
- Рачуни
- Извештај о реализацији пројекта
5.Значај пројекта :
Пројекат доприноси бољој сарадњи Библиотеке и школа (основних и средњих), јер смо овог пута
на истом задатку: развити код деце љубав према читању, књижевности, рецитовању, правилном и
изражајном говору. Библиотека се на локалном нивоу етаблира као средиште не само културних
дешавања, већ је и значајан чинилац просветног развоја. Библиотека се и овим пројектом
препоручује као центар активности посвећених популарисању књиге и читања као темељних
вредности једног друштва.
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НАЗИВ И ШИФРА
ПРОЈЕКТА:
„Читалачка значка
2014“ (шифра: СЛЕР
4.6.1.25 .)

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ
КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА:
Народна библиотека Пирот
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 функције Библиотеке промовишу међу млађом
популацијом, што даје основе за ширење и унапређење културних садржаја општине.
Ред.
бр.

1.

2.

3.

Активност

Дефинисање
Програм манифестације је дефинисан до 21.
програма и трајања јануара текуће буџетске године.
манифестације
Трајање манифестације: од 10. октобра до
прве половине јуна школске 2013/2014
године.
Слање позива
У консултацији и договору са запосленима
основним школама на дечијем одељењу Библиотеке, писани
са списком
позиви упућени школама до 10. октобра
литературе од
текуће школске године.
првог до седмог
разреда
Припрема програма Текст програма такмичења урађен до 30.
такмичења
априла 2013/2014. школске године.
Утврђена листа
учесника
манифестације

4.

5.

Обавештење
основним школама
о распореду
такмичења
Медијска
промоција
манифестације

6.

7.

Индикатор

Реализација
манифестације
Читалачка значка

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 2013/2014.
школске године.
Писана обавештања упућена школама до 10.
маја текуће школске године.

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.
1. Одржавање такмичења ученика са
утврђивањем листе деце која су се посебно
истакла у периоду од 20. маја до 10. јуна

Жељени резултат

Дефинисан
програм
манифестације

Створени
услови за
реализацију
манифестације

Реализација
манифестације
у којој
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8.

2013/2014. школске године.2. Додела награда
најуспешнијим такмичарима последње
недеље 2013/2014. школске године уз учешће
гостујујећег дечијег аутора.
Написан завршни извештај о реализацији
пројекта до краја јуна 2013/2014. школске
године.

Надзор
реализације
пројекта

учествује
приближно
600 ученика
Руководство
општине
извештено о
реализацији
пројекта

Функција пројекта (функционална класификација): 820 – Установе културе
Приходи и примања пројекта
Извор
финансирања

Износ
(2014. год.)

Опис

Наменски приходи
Износ
(2014. год.)

01

Средства из буџета

150.000,00

150.000,00

04

Сопствени приходи
буџетских корисника

5.000,00

5.000,00

Укупно

155.000,00

155.000,00

Расходи и издавања пројекта
Економс
ка
Опис
класифи
кација

Назив прихода
-

Износ
2012

2013

2014

2015

2016

Услуге по уговору

Б: 115.000,00
С: 5.000,00

125.000,00

130.000,00

Материјал

Б: 35.000,00

40.000,00

45.000,00

Укупно – по
годинама

Б: 150.000,00
С: 5.000,00

165.000,00

175.000,00

423
426

Еко клас.

Укупан буџет
пројекта

495.000,00
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1.

Правни основ пројекта:
Стратегија локалног економског развоја општине за период од 2009. до 2013. године
Закон о култури РС „Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009
Одлука о буџету општине Пирот за 2014. годину

2.

Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законски обавеза б) висок ц) средњи д) 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.
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НАЗИВ И ШИФРА
ПРОЈЕКТА:
Савремена српска
књижевност 2014
(шифра: СЛЕР
4.6.1.26.)

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ
КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА:
Народна библиотека Пирот
ИМЕ 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 и унапређењу културних садржаја
општине.
Ред.
бр.
1.

Активност

Индикатор

Дефинисање
програма

Програм се дефинише до 30. јануара
2014. године

Слање позива
аутору и критичару

У консултацији и договору са уредником
културно-јавне делатности Библиотеке,
писани и телефонски позиви упућени
учесницима најкасније тридесет дана пре
књижевног програма
Утврђен термин одржавања књижевног
програма са актуелним добитником
престижне награде двадесет дана пре
књижевног програма
1. Књижевни програм усаглашен и урађен до
10 дана пре одржавање промоције.
2. Одштампано 50 позивница недељу дана пре
промоције.
1. Обавештавање националних и локалних
медија преко мејла/факса о манифестацији
урађено најкасније пет дана пре одржавања
промоције.
2. Одржавање конференције за штампу
директора /уредника културно-јавне
делатности Народне библиотеке Пирот уочи
промоције.
3. Минимум једно гостовање директора
Библиотеке/уредника културно-јавне
делатности на локалној ТВ и радио станици.
1. Обезбеђивање превоза учесницима
програма три дана пре промоције
2. Евентуално ангажовање
водитеља/модератора програма три дана пре
промоције
1. Одржавање програма.

2.

3.

4.

Уговарање
гостовања

Припрема и
објављивање
књижевног
програма
Медијска
промоција
програма

5.

6.

7.

8.

Организовање
техничких услова
за одржавање
програма
Реализација
програма
„Књижевни
програм добитника
...“
Надзор
реализације

Жељени
резултат

Дефинисан
књижевни
програм

Створени
услови за
реализацију
програма

Реализација
програма
Написан завршни извештај о реализацији
пројекта до две недеље по окончању програма

Руководство
општине
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пројекта

и достављен оснивачу.

извештено о
реализацији
пројекта

Функција пројекта (функционална класификација): 820 – Установе културе
Приходи и примања пројекта
Извор
финансирања

Износ
(2014. год.)

Опис

Наменски приходи
Износ
(2014. год.)

01

Средства из буџета

50.000,00

50.000,00

04

Сопствени приходи
буџетских корисника

5.000,00

5.000,00

Укупно

55.000,00

55.000,00

Расходи и издавања пројекта
Економс
ка
Опис
класифи
кација

Еко клас.

Назив прихода
-

Износ
2012

2013

2014

2015

2016

Услуге по уговору

Б: 50.000,00
С: 5.000,00

65.000,00

70.000,00

Укупно – по
годинама

Б: 50.000,00
С: 5.000,00

65.000,00

70.000,00

423

Укупан буџет
пројекта

190.000,00

1.

Правни основ пројекта:
Стратегија локалног економског развоја општине за период од 2009. до 2013. године
Закон о култури РС „Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009
Одлука о буџету општине Пирот за 2014. годину

2.

Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законски обавеза б) висок ц) средњи д) низак

3.
-

Ризици остварења пројекта:
Спреченост аутора
Лош одзив посетилаца
Лоши временски услови

-

4. Извори верификације:
-Позив за учешће аутору и критичару
-Програм књижевне вечери
-Промотивни материјали
-Рачуни
- 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.
Библиотека се овим пројектом препоручује као центар активности посвећених популарисању књиге и
читања, са акцентом на савремену српску књижевност.
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НАЗИВ И ШИФРА
ПРОЈЕКТА:
Промоције књига
завичајних аутора
(шифра: СЛЕР
4.6.1.27.)

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ
КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА:
Народна библиотека Пирот
ИМЕ 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 и унапређењу културних садржаја
општине.
Ред.
бр.

1.

2.

3.

4.

Активност

Индикатор

Дефинисање
програма

Програм се дефинише до краја јануара 2014.
године

Утврђивање
оквирног распореда
промоција
завичајних
стваралаца

У консултацији и договору са уредником
културно-јавне делатности Библиотеке, прави
се оквир завичајних програма које ће
Библиотека реализовати током 2014. године.
Углавном је реч о ауторима чије се књиге
објављују током године у издању Библиотеке.
Утврђен термин одржавања прве књижевне
вечери са једним од завичајних писаца.

Уговарање
гостовања
Припрема и
објављивање
програма књижевне
вечери
Медијска
промоција
програма

5.

6.

7.

8.

Организовање
техничких услова
за одржавање
програма
Реализација
програма
Промоције књига
завичајних аутора
Надзор
реализације
пројекта

1. Програм књижевне вечери усаглашен и
урађен до 10 дана пре одржавање промоције.
2. Одштампано 50 позивница недељу дана пре
промоције.
1. Обавештавање локалних медија преко
мејла/факса о манифестацији урађено
најкасније пет дана пре одржавања
промоције.
2. Гостовање директора Библиотеке/уредника
културно-јавне делатности на локалној ТВ и
радио станици.
1. Евентуално ангажовање
водитеља/модератора програма три дана пре
промоције

Жељени
резултат

Дефинисан
програм
књижевне
вечери

Створени
услови за
реализацију
програма

1. Одржавање програма.
Реализација
програма
Написан завршни извештај о реализацији
пројекта до краја 2014. године и достављен
оснивачу.

Руководство
општине
извештено о
реализацији
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пројекта

Функција пројекта (функционална класификација): 820 – Установе културе
Приходи и примања пројекта
Извор
финансирања

Износ
(2014. год.)

Опис
Средства из буџета
Сопствени приходи
буџетских корисника

01
04

Укупно
Расходи и издавања пројекта
Економс
ка
класифи
кација

Наменски приходи
Износ
(2014. год.)

15.000,00

15.000,00

9.000,00

9.000,00

24.000,00

24.000,00

Еко клас.

Назив прихода
-

Износ
Опис
2012
Услуге по уговору

423
Укупно – по
годинама
Укупан буџет
пројекта

2013

2014
Б: 15.000,00
С: 9.000,00
Б: 15.000,00
С: 9.000,00

2015

2016

25.000,00

27.000,00

25.000,00

27.000,00

76.000,00

1.

Правни основ пројекта:
Стратегија локалног економског развоја општине за период од 2009. до 2013. године
Закон о култури РС „Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009
Одлука о буџету општине Пирот за 2014. годину

2.

Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законски обавеза б) висок ц) средњи д) низак

3.
-

Ризици остварења пројекта:
Спреченост аутора
Лош одзив посетилаца
Лоши временски услови

-

4. Извори верификације:
-Програм књижевне вечери
-Промотивни материјали
-Рачуни
-Извештај о реализацији пројекта
5. Значај пројекта :
Библиотеке се афирмише и позиционира у свом окружењу као центар културних
дешавања, не само организовањем гостовања савремених српских писаца, добитника
угледних књижевних признања, већ и промоцијом завичајног књижевног стваралаштва.
Овим пројектом представљамо ауторе који живе и стварају у Пироту и непосредном
окружењу, од којих многи завређују пажњу шире читалачке јавности.
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НАЗИВ И ШИФРА
ПРОЈЕКТА:
Издавачка делатност
(шифра: СЛЕР
4.6.1.28.)

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ
КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: Народна
библиотека Пирот
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 и унапређењу културних садржаја
општине.
Ред.
бр.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Активност

Индикатор

Дефинисање
програма

Програм се дефинише од 30. јануара 2014.
године

Утврђивање
оквирних фаза рада
на књигама
завичајних
стваралаца

У консултацији и договору са уредником
културно-јавне и издавачке делатности
Библиотеке, прави се план и програм
издавачке делатности Библиотеке у 2014.
години. Углавном је реч о завичајним
монографијама (збирке поезије, романи,
збирке прича, хронике села и др.)
Зависно од фазе реализације у којој се налази
нека књига, додатно се ангажује потребан
стручни кадар три месеца пре него што оде на
припрему публикације за штампу

Ангажовање
редактора, лектора,
преводиоца,
ликовног
уредника...
Припрема
завичајних
публикација
Прикупљање
понуда за
штампање
публикација
Обезбеђивање и
других неопходних
предуслова да би
публикација била
комплетна
Избор штампарије
на основу
најповољније
понуде
Надзор
реализације
пројекта

Припрема публикација за штампу два месеца
пре штампања
Упућен позив штампаријама са тачно
утврђеним критеријумима везаним за
одређену публикацију месец дана пре
штампања
Народна библиотека Србије одређује ISBN
број монографској, односно ISSN број
уколико је реч о серијској публикацији и
израђује CIP десет дана пре слања
штампарији
Одређује се штампарија која ће одштампати
публикацију и књига одлази у штампу

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

Жељени
резултат

Дефинисан
програм
издавачке
делатности

Створени
услови за
реализацију
издавачке
делатности

Реализација
издавачке
делатности
Руководство
општине
извештено о
реализацији
пројекта
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Функција пројекта (функционална класификација): 820 – Установе културе
Приходи и примања пројекта
Извор
финансирања
01

Износ
(2014. год.)

Опис

Наменски приходи

Средства из буџета

330.000,00

Износ
(2014. год.)
330.000,00

Укупно

330.000,00

330.000,00

Еко клас.

Назив прихода
-

Расходи и издавања пројекта
Економс
ка
класифи
кација

Износ
Опис
2012

2013

2014

2015

2016

Услуге по уговору

320.000,00

330.000,00

350.000,00

Специјализоване
услуге
Укупно – по
годинама

10.000,00

12.000,00

15.000,00

330.000,00

342.000,00

365.000,00

423
424

Укупан буџет
пројекта

1.037.000,00

1.

Правни основ пројекта:
Стратегија локалног економског развоја општине за период од 2009. до 2013. године
Закон о култури РС „Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009
Одлука о буџету општине Пирот за 2014. годину

2.

Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законски обавеза б) висок ц) средњи д) низак

-

3. Ризици остварења пројекта:
- Недовољно квалитетних рукописа
- Проблеми са ликвидношћу штампарије

4. Извори верификације:
-Уговори
-CIP
-Понуде штампарија
-Рачуни
-Извештај о реализацији пројекта
5. Значај пројекта :
Библиотеке се афирмише и позиционира у свом окружењу као центар културних дешавања, не
само организовањем гостовања савремених српских писаца, добитника угледних књижевних
признања, већ и издавачком делатношћу коју Народна библиотека Пирот остварује успешно
већ преко 4 деценије, о чему сведочи и стотинак издања Библиотеке, међу којима
најистакнутије место припада Пиротском зборнику.
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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
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
5.
-

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

6. Извори верификације програма:
- Омот списа пројекта: Реконструкција 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
01

Опис
Средства из
буџета

Износ
(2014. год)
110.000.000,00

Износ
(2014. год)
-

Наменски приходи
Еко.
клас.
Назив прихода
-

-
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110.000.000,00

Укупно:
Економска
класификација
423

511

Опис
Услуге по
уговору
Зграде и
грађевински
објекти
Укупно – по
годинама:
Укупан буџет
програма:

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПРОГРАМА:
Начин
Ред. остварења
Дефинисање
бр.
програма
индикатора
1.

2.

Грађење и
реконстр.
мостова

Грађење и
реконстр.
локалних и
некатег.
путева

Изграђени и
реконстр.
мостови
Обим
урађених
радова
Дужина
изграђених и
реконстр.
путева
Непосредни
корисници
путева

2012

2013

-

-

-

-

-

-

Износ

-

2014

2015
100.000,00

100.000,00
109.900.000,00
110.000.000,00

2016
-

62.900.000,00

46.000.000,00

63.000.000,00

46.000.000,00

219.000.000,00

Индикатор резултата
Јединица
Базна
Циљана
мере
вред.
вред.
2014
Број
0
2
мостова

Циљана
вред.
2015
3

Циљана
вред.
2016
3

Површ.
изг. и
реконстр.
мостова
1м

0

1.713

2.113

2.113

0

0

0

4.500

Број стан.

0

0

0

50.000

Индикатор учинка

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

ВРЕДНОСТ АКТИВНОСТИ И/ИЛИ ПРОЈЕКАТА КОЈИМ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ПРОГРАМ:
Укупан износ средстава потребних за реализацију
Ред.
Назив и шифра пројекта
бр.
2012
2013
2014
2015
2016
Изградња моста “Газела“ (шифра:
35.000.000,00
1
СЛЕР -3.1.3.1)
Саобраћајница Ринг II у Пироту
75.000.000,00
2
(шифра: СЛЕР 3.1.3.2.)
Изградња друмског моста на
Топлодолској реци (шифра: СЛЕР
17.000.000,00
3
- 3.1.3.3.)
Изградња пута од бране
Завојског језера до пута за Топли
46.000.000,00
46.000.000,00
до (шифра: СЛЕР - 3.1.3.4.)
4
110.000.000,00
63.000.000,00
46.000.000,00
Укупно – по годинама:
Укупан буџет пројеката:

219.000.000,00

77

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
Активност
Индикатор
Жељени резултат
бр.
Добијање грађевинске дозволе Добијена грађевинска дозвола до 15. фебруара
Добијена грађевинска дозвола
и сагласности
2014. године
1.
Расписивање тендера за
Тендер расписан до 20. фебруара 2014. године
најповољнијег извођача
2.
Изабран најповољнији извођач
Избор најповољнијег понуђача Изабран најповољнији извођач и склопљен
и склопљен уговор са њим
и склапање уговора
уговор са њим до 1.марта 2014. године
3.
Пријава радова

Пријављени радови до 15. марта 2014. године

Увођење извођача
у посао

Извођачи уведени у посао до 23. марта 2014. године

Извођење грађевинских радова

Изграђен мост „Газела“:
Изграђен мост
1.
Површина коловозне конструкције –
630 м2
2.
Површине пешачких стаза – 360 м2
3.
Ограде дужине 360 м, са висином
од 1,1
м.
Технички пријем и употребна дозвола
добијени
до 15. августа 4 године
Записник о примопредаји радова урађен до 20. августа
Записник о примопредаји радова
2014. године

4.

5.

6.
7.
8.

Технички преглед и добијање
употребне дозволе
Примопредаја радова

Извештавање о реализацији
Написан коначни извештај до 30. августа 2014.
9.
пројекта
године
Функција пројекта (функционална класификација): 620 - Развој заједнице

Извршен мониторинг пројекта

Приходи и примања пројекта
Наменски приходи
Извор
финансирања
01

Опис
Средства из буџета
Укупно

Износ
(2014. год)
35.000.000,00
35.000.000,00

Износ
(2014. год)
-

Еко. клас.

Назив прихода

-

-

Расходи и издавања пројекта
Економска
класификација
423
511

Опис
Услуге по уговору
Зграде и грађевински
објекти
Укупно – по годинама

2012
-

2013
-

Износ
2014
50.000,00

-

-

34.950.000,00

-

-

-

-

35.000.000,00

-

-

2015
-

2016
-
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1.
-

Укупан буџет пројекта
35.000.000,00
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

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.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

б) висок

в) средњи

г) низак

5. Значај пројекта:
Значај овог пројекта је у унапређењу саобраћајне инфраструктуре и решавању проблема најпрометније деонице у граду.
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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
Активност
Индикатор
Жељени резултат
бр.
Добијање грађевинске дозволе Добијена грађевинска дозвола до 15. јануара
Добијена грађевинска дозвола
1.
и сагласности
2014. године
Расписивање тендера за
Тендер расписан до 20. јануара 2014. године
најповољнијег извођача
Изабран најповољнији
2.
извођач и склопљен уговор са
Избор најповољнијег понуђача Изабран најповољнији извођач и склопљен уговор
њим
и склапање уговора
са њим до 15. марта 2014. године
3.
Пријава радова
Пријављени радови до 23. марта 2014. гонине
4.
5

Увођење извођача
у посао

Извођачи уведени у посао до 23. марта 2014. године

Извођење грађевинских радова

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

Технички преглед и добијање
употребне дозволе

Технички пријем и употребна дозвола
31. децембра 2014. године

Примопредаја радова

Записник о примопредаји радова урађен до 10. јануара
Записник о примопредаји радова
2015. године

Изграђен мост

6.
7.
8.

добијени

Извештавање о реализацији
Написан коначни извештај до 15. јануара 2015.
9.
пројекта
године
Функција пројекта (функционална класификација): 620 - Развој заједнице

Извршен мониторинг пројекта

Приходи и примања пројекта
Наменски приходи
Извор
финансирања
01

Опис
Средства из буџета
Укупно

Износ
(2014. год)
75.000.000,00
75.000.000,00

Износ
(2014.
год)
-

Еко. клас.
-

Назив прихода
-

Расходи и издавања пројекта
Економска
класификација
423
511

Опис
Услуге по уговору
Зграде и грађевински
објекти
Укупно – по годинама
Укупан буџет пројекта

2012
-

2013
-

-

-

-

-

Износ
2014
50.000,00

2015
-

2016
-

74.950.000,00

-

-

75.000.000,00
75.000.000,00

-

-
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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

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.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

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

б) висок

в) средњи

г) низак

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
Активност
Индикатор
Жељени резултат
бр.
Добијање грађевинске дозволе Добијена грађевинска дозвола до 15. јануара
Добијена грађевинска дозвола
и сагласности
2015. године
1.
Расписивање тендера за
Тендер расписан до 20. јануара 2015. године
најповољнијег извођача
Изабран најповољнији извођач и
2.
склопљен уговор са њим
Избор најповољнијег понуђача Изабран најповољнији извођач и склопљен
и склапање уговора
уговор са њим до 15. марта 2015. године
3.
4.

Пријава радова

Пријављени радови до 23. марта 2015. године

Увођење извођача
у посао
Извођење грађевинских радова

Извођачи уведени у посао до 23. марта 2015. године

5.

6.

7.
8.

Изграђен је мост:
4.
Дужине 50 м
5.
Ширине 8 м

Изграђен мост

Технички преглед и добијање
употребне дозволе

Технички пријем и употребна дозвола
до 15. новембра 2015. године

добијени

Примопредаја радова

Записник о примопредаји радова урађен у
року до 20. новембра 2015. године

Записник о примопредаји радова

Извештавање о реализацији
Написан коначни извештај до 30. новембра
9.
пројекта
2015. године
Функција пројекта (функционална класификација): 620 - Развој заједнице

Извршен мониторинг пројекта

Приходи и примања пројекта
Наменски приходи
Извор
финансирања
01

Опис
Приходи из буџета
Укупно

Износ
(2014. год)
-

Износ
(2014. год)
-

Еко. клас.
-

Назив прихода
-

Расходи и издавања пројекта
Економска
класификација
423

Износ
2014
-

Опис
2012
2013
2015
50.000,00
Услуге по уговору
Зграде и грађевински
16.950.000,00
511
објекти
17.000.000,00
Укупно – по годинама
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

2016
-
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-

Просторни план општине Пирот (“Сл. лист града Ниша“ бр. 42/11)

2.

Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законска обавеза

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.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

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

б) висок

в) средњи

г) низак

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
Активност
Индикатор
Жељени резултат
бр.
Добијање грађевинске дозволе Добијена грађевинска дозвола до 15. јануара
Добијена грађевинска дозвола
и сагласности
2015. године
1.
Расписивање тендера за
Тендер расписан до 20. јануара 2015. године
Изабран најповољнији извођач и
најповољнијег извођача
склопљен уговор са њим
2.
Избор најповољнијег понуђача Изабран најповољнији извођач и склопљен
и склапање уговора
уговор са њим до 28. јануар 2015. године
3.
Пријава радова

Пријављени радови до 30. јануара 2015.
године

Увођење извођача
у посао

Извођачи уведени у посао до 8. фебруара 2015
године

Извођење грађевинских радова

Изграђен локални пут који је пуштен у саобраћај:
6.
Дужине 4,5 км.
7.
Ширине 5 м.

Технички преглед и добијање
употребне дозволе

Технички пријем и употребна дозвола
добијени до 30. јуна 2016. године

Примопредаја радова

Записник о примопредаји радова урађен до 15. Записник о примопредаји радова
јула 2016. године

4.
5.

Изграђен локални пут

6.

7.
8.

Извештавање о реализацији
Написан коначни извештај до 30. јула 2016.
9.
пројекта
године
Функција пројекта (функционална класификација): 620 - Развој заједнице

Извршен мониторинг пројекта

Приходи и примања пројекта
Извор
финансирања
01

Опис
Приходи из буџета
Укупно

Износ
(2014. год)
-

Износ
(2014. год)
-

Наменски приходи
Еко.
клас.
Назив прихода
-

Расходи и издавања пројекта
Економска
класификација
423
511

Опис
Услуге по уговору
Зграде и грађевински
објекти
Укупно – по годинама
Укупан буџет пројекта

2012
-

2013
-

-

-

-

-

Износ
2014
-

2015
50.000,00

2016
-

45.950.000,00

46.000.000,00

46.000.000,00
92.000.000,00

46.000.000,00
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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)

2.

Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законска обавеза

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.

б) висок

в) средњи

г) низак

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 имати 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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ПРОГРАМ: Промоција туристичких вредности Пирота
НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: Промоција туристичких вредности Пирота - СЛЕР

2.4.2.
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: Јавна установа Туристичка
организација Пирот
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Братислав Златков
ОПИС И КЉУЧНИ ЦИЉ(ЕВИ) ПРОГРАМА:
Програм је у директној је вези са циљем: 2.4 Пирот и Стара планина – Туристичка дестинација, што је у
функцији остварења приоритета број 2: Привредни развој ( МСП, пољопривреда и туризам) из Стратегије
локалног економског развоја општине Пирот за период 2009-2013. Промовисање туристичких вредности кроз
организацију туристичких манифестација и учешћа на Међународним Сајмовима туризма у земљи и
иностранству, представља начин и могућност презентације и промоције природних и културних вредности
Пирота и околине широј јавности, као и начин очувања традиције, културе и обичаја пиротског краја. Програм
је у функцији очувања и унапређења туристичких вредности Пирота, као важног центра културе и туризма
југоисточне Србије са дефинисаним туристичким производом и као будућег туристичког центра.

ОСТАЛИ ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМА:
1. Правни основ:
Закон о туризму РС, „Сл. гласник РС“, бр. 36/2009
Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009. до 2013. Године
Одлука о буџету општине Пирот за 2014.
2.
31.
-

32.
-

Приоритет програма (заокружити ранг приоритета)
а) законска обавеза
б) висок в) средњи
г) низак
Ризици остварења програма:
Недостатак координације између различитих субјеката који учествују у реализацији програма
Лоша организација Сајма од стране организатора
Отказивање учешћа учесника програма
Слаб одзив посетилаца
Проглашење дана жалости
Неповољне временске прилике
Проблеми ликвидности буџета

Извори верификације програма: - Омот списа пројеката:
Учешћа на сајмовима туризма у 2014. години (шифра: СЛЕР 2.4.2.1.).
Сајам пиротске пеглане кобасице (шифра: СЛЕР 2.4.2.2.).

БУЏЕТ ПРОГРАМА
Приходи и примања програма
Наменски приходи
Извор
финансирања
01

Опис
Средства из буџета

Износ
(2014. год)
650.000,00

Износ
(2013. год)
-

Еко. клас.
-

Назив прихода
-

86

04
Економска
класификација
421
422

Сопствена средства
Укупно:

426

-

-

-

Износ
Опис
Стални трошкови
Трошкови дневница
Услуге по уговору

423
424

286.500,00
936.500,00

Специјализоване
услуге
Трошкови
материјала
Укупно – по
годинама:
Укупан буџет
програма:

2012

2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Б:
С
С
Б
С

2014
235.000,00
20.000,00
203.500,00
273.000,00
30.000,00

2015
265.000,00

2016
280.000,00

205.000,00

210.000,00

315.000,00

330.000,00

Б

123.000,00

130.000,00

140.000,00

60.000,00

70.000,00

Б 19.000,00
С 33.000,00
Б: 650.000,00
С: 286.500,00

975.000,00

1.030.000,00

2.941.500,00

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПРОГРАМА:
Начин
Индикатор резултата
Ред.
остварења
Дефинисање
Јединица
Базна
Циљана
бр.
програма
индикатора
мере
вред.
вред.
2013
1.
Организациј Посећеност
Број
10.000
10.000
а културно
маниф.
посетилаца
туристичк
маниф.
2.
Учешће на
Посећеност
Број
100.000 100.000
међународн
Сајамских
посетилаца
им
манифестациј
сајмовима
а
туризма
3.
Промоција
туристичких
вредности
Израда
Број
60.000
60.000
путем
публикација
подељеног
публикација
пропаган.м
атер.
4.
Промоција
Организација Број
5
5
гастрономиј / удружења
удружења
е и старих
Организ.
Врста
4
4
заната на
презентације
презентаци
сајмовима
ја
Посећеност
Број
60.000
60.000
посетилаца

Циљана
вред.
2014
12.000

130.000

Циљана
вред.
2015
15.000

150.000

Индикатор учинка

Манифестације је
посетило 12.000
људи
Побољшана је
разноврсност
туристичког
садржаја

80.000

80.000

7

8

5

5

100.000

100.000

Културно
наслеђе,природни
потенцијали, стари
занати,
гастрономски
производи и
традиција општине
Пирот представљени
су широј јавности

ВРЕДНОСТ АКТИВНОСТИ И/ИЛИ ПРОЈЕКАТА КОЈИМ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ПРОГРАМ:
Укупан износ средстава потребних за реализацију
Ред.
бр.
Назив и шифра пројекта
2012
2013
2014
2015
2016
Учешћа на сајмовима туризма у
2014. години (шифра: СЛЕР
746.500,00
760.000,00
790.000,00
1
2.4.2.1)
Сајам пиротске пеглане кобасице
190.000,00
215.000,00
240.000,00
2
(шифра: СЛЕР 2.4.2.2.)
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Укупно – по годинама:
Укупан буџет програма:

НАЗИВ И ШИФРА

936.500,00

975.000,00

1.030.000,00

2.941.500,00

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ
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ПРОЈЕКТА: Пројекат
учешћа на сајмовима
туризма у 2014.год
(шифра:СЛЕР
2.4.2.1.)

КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА:
Јавна установа Туристичка организација Пирот
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:
Братислав Златков

Веза пројекта са програмом: Пројекат је део Промоције туристичких вредности
Пирота(СЛЕР 2.4.2)Пројекат доприноси афирмацији и обогаћивању туристичке понуде
нашег краја.
Ред.
бр.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Активност

Време трајања
сајмова

Индикатор

Утврђује се календаром
манифестација за 2014.год до краја
2013. год
Места одржавања Учешће на домаћим сајмовима
сајмова
туризма у Београду( крај фебруара
2014.год)Нишу( крај марта, почетак
априла 2014.год ) и Крагујевцу(
новембар 2014.год)Учешће на
иностраном сајму туризма у Софији.(
до 20.фебруара 2014.)
Пријаве за сајмове Попуњавање и слање пријава за
сајмове са дефинисаном квадратуром
и изгледом штандова
Одређивање
1.Одређивање представника ТО
представника ТО Пирот за учешће на самовима и са
Пирот на
којим задацима.
сајмовима и
2.Обезбеђивање смештаја за
резервација
представнике ТО
хотела
Програм наступа
Програмска концепција наступа са
на сајму
дефинисаним учесницима( разна
удружења која се баве очувањем
традиције и културног наслеђа нашег
краја, представника станодаваца који
се баве сеоским туризмом ,ћилимара,
грнчара, травара и др.субјеката који
доприносе бољој промоцији
Пирота(пеглана кобасица, качкаваљ и
др.)
Медијска
1.Обавештење локалних, регионалних
промоција
и националних медија путем
наступа на
саопштења.
сајмовима
2.Изјава директора пре сајмова
3.Директно укључење са Београдског
сајма туризма
4.Гостовање директора на локалним
ТВ и радио станицама након
завршетка сајмова
Припрема
Припрема материјала за штампу,

Жељени резултат

Дефинисано учешће

Дефинисана
квадратура и изглед
штанда

Организација рада ТО

Дефинисани договори
са удружењима и
др.субјектима око
концепта наступа као
и распоред по данима
наступа на сајму

Обавештење јавности
и промоција туризма

Обезбеђена средства
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промотивног
материјала

8.

Организовање
кетеринга за
наступ на
сајамовима

Наступ на сајму

9.

10.

Надзор
реализације
пројекта

репринт постојећег материјала,
штампа банера и др.

Обезбеђен кетеринг са домаћим
специјалитетима ( сервирање и
аранжирање традиционалних јела из
нашег краја)

Реализација наступа на сајму
Дељење промотивног материјала,
разговор са посетиоцима, давање
потребних туристичких информација,
разговор са пословним посетиоцима и
унапређивање сарадње са осталим
туристичким организацијама и
привредних субјеката
Написан завршни извештај о
реализацији пројекта до краја
2014.године

намењена бољој
обавештености
посетилаца и бољој
промоцији туристичке
понуде

Привлачење великог
броја посетилаца са
намером промоције
краја и локалних
специјалитета кроз
дегустацију јела
Привлачење већег
броја домаћих и
страних туриста
нашем крају(повећање
броја
ноћења,угоститељских
и осталих прихода)
Руководство општине
извештено о
реализацији пројекта
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Функција пројекта (функционална класификација): 820 – Установе културе
Приходи и примања пројекта
Наменски приходи
Извор
финансирања

Опис

Износ
(2014. год.)

Износ
(2014.
год.)

Еко клас.

01

Средства из
буџета

500.000,00

500.000,00

04

Сопствена
средства

246.500,00

246.500,00

746.500,00

746.500,00

Укупно
Расходи и издавања пројекта
Економска
класификација

Износ
2012
Стални трошкови

422

Трошкови
путовања
Услуге по уговору

424
426

-

Опис

421

423

Назив прихода

Специјализоване
услуге
Материјал
Укупно – по
годинама
Укупан буџет
пројекта

2013

2014

2015

2016

240.000,00

250.000,00

С: 203.500,00

205.000,00

210.000,00

Б: 153.000,00
С: 10.000,00

165.000,00

170.000,00

Б: 103.000,00

105.000,00

110.000,00

45.000,00

50.000,00

Б:235.000,00

Б: 9.000,00
С: 33.000,00
Б: 500.000,00
С:
246.500,00

790.000,00
760.000,00

2.296.500,00

1.Правни основ пројекта:
-Закон о туризму РС,,Сл.гласник РС број36/2009,88/2010,99/2011,93/2012
-Стратегија локалног економског развоја општине Пирот
-Одлука о буџету општине Пирот за 2014.год
2. Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законска обавеза
висок
в) средњи
г) низак

б)

3. Ризици остварења пројекта: Мали број посетилаца сајмовима, лоша организација
организатора
4.Извори верификације:
-Пријава за учешће на сајму
-Промотивни материјали
-Рачуни
-Извештај о реализацији пројекта
- Слике са Сајмова, видео запис
- Прес клипинг
5.Значај пројекта :Пројекат доприноси унапређењу туристичке понуде општине
Пирот, промоције туристичких потенцијала (Стара планина, Завојско језеро,
водопади и клисуре, лов и риболов, излетишта,развој сеоског туризма, развој
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верског туризма.Учешће на сајмовима такође доприноси и упознавању и
унапређивању сарадње са другим туристичким организацијама, удружењима и
осталим субјектима ради што боље промоције краја као и привлачење беликог
броја туриста из земље и иностранства.
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НАЗИВ И ШИФРА
ПРОЈЕКТА: Сајам
пиротске пеглане
кобасице (шифра
СЛЕР 2.4.2.2.)

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ
КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА:
Tуристичка организација Пирот
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Братислав Златков
Веза пројекта са програмом: Пројекат је део Програма Промоција туристичких
вредности Пирота (шифра СЛЕР 2.4.2). Пројекат Сајам пиротске пеглане кобасице
доприноси очувању културе, туристичкој промоцији града, као и заштити појединих
гастрономских производа као бренд општине Пирот.
Ред.
бр.
1.

Активност

Индикатор

Дефинисање
програма и трајање
Сајма
Пријем пријава
учесника

Програм Сајма пиротске пеглане кобасице
дефинисан до 08.01.2014

Утврђивање
коначне листе
учесника и осталих
излагача
Медијска
промоција Сајма

Коначна листа излагача и такмичара утврђена
до 25.01.2014

Пријаве учесника примљене до 20.01.2014

2.

3.

4.

Организација
техничких услова и
подршке за
одржавање Сајма
пеглане кобасице
2014
5.

6.

Извођење програма

1. Обавештавање националних и локалних
медија путем маил'а, факса.
2. Организација конференције за штампу
директора ТО Пирот и организационог
одбора
3. Минимум 1 гостовање директора на
локалној ТВ и радио станици у периоду
пре и за време Сајма.
4. Урађен промо материјал до 20.01.2014 (
флајери, постер, билборд, плакати,
пропуснице,банери и сл.)
1. Обезбеђена спортска дворана КЕЈ и
припремљена за Сајам до 25.01.2014
2. Обезбеђена бина, расвета и озвучење за
извођаче до 28.01.2014.
3. Ангажовано физичко техничко
обезбеђење до 01.02.2014.
4. Постављени штандови за излагаче и
такмичаре до 01.02.2014.
5. Ангажовани водитељи програма до
01.02.2014.
6. Обезбеђен смештај и храна за госте
фестивала у хотелу, за време трајања
манифестације
7. Обезбеђен смештај за жири и свечане
госте као и промотера манифестације
1. Реализација Сајма у периоду од 31.01 до

Жељени
резултат

Дефинисан
Програм
Утврђена
листа,
структура и
број излагача
на Сајму

Сајам
пиротске
пеглане
кобасице
промовисан у
медијима

Организован
2. Сајам
пиротске
пеглане
кобасице

Одржан
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03.02. 2014.
2. Сајам пеглане кобасице посетило око
4000 људи

Сајма пиротске
пеглане кобасице
2014.
Надзор реализације
пројекта

Сајам
пиротске
пеглане
кобасице

Израђен завршни извештај о реализацији
пројекта до 15. Септембра 2014.

Руководство
општине
Пирот
извештено о
реализацији
пројекта

7.

Функција пројекта (функционална класификација): 820 – Установе културе
Приходи и примања пројекта
Извор
финансирања

Опис

Износ
(2014. год.)

Наменски приходи
Износ
(2014. год.)

01

Средства из
буџета

150.000,00

04

Сопствена
средства

40.000,00

40.000,00

Укупно

190.000,00

190.000,00

Еко клас.

Назив прихода

150.000,00

-

Расходи и издавања пројекта
Економска
класификација

Износ
Опис
2012

421

Стални трошкови

423

Услуге културе

424

Специјализоване
услуге
Материјал

426

2013

2014

2015

2016

25.000,00

30.000,00

150.000,00

160.000,00

Б: 20.000,00

25.000,00

30.000,00

15.000,00

Укупно – по
годинама

Б: 10.000,00
Б: 150.000,00
С: 40.000,00

20.000,00
240.000,00

Укупан буџет
пројекта

645.000,00

С: 20.000,00
Б:120.000,00
С: 20.000,00

215.000,00

1. Правни основ пројекта:
-

Закон о туризму РС Службени гласник 36/2009, 88/2010, 99/2011, 93/2012
Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009. до 2013.

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

б) висок

3. Ризици остварења пројекта:
-

Слаб одзив учесника и излагача

4. Извори верификације:
-

Програм манифестације
Позив за учешће на манифестацији
Листа пријављених излагача и такмичара
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-

Уговори за обезбеђивање техничких услова и подршке манифестацији
Промотивни материјал
Рачуни и предрачуни
Извештај о реализацији пројекта

5.Значај пројекта : Пројекат доприноси промоцији општине Пирот и гастрономских
манифестација у току године, као и унапређењу квалитета туристичке понуде
Пирота у току зимске сезоне и продужени боравак посетиоца и туриста. Сама
манифестација доприноси афирмацији локалних туристичких производа, као и
гастрономских специјалитета карактеристичних за Пирот, као и стварање
предуслова за заштиту географског порекла овог јединственог производа. Пројектом
се постиже регионална препознатљивост Пирота у организацији гастрономских
производа, јединствених и специфичних, као и укупна промоција Пирота као
будуђег туристичког места.
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ПРОГРАМ: Реализација пројеката уређење излетишта у околини Пирота

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: Реализација пројеката уређење излетишта у околини

Пирота - СЛЕР 2.4.8.
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: Јавна установа Туристичка
организација Пирот
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Братислав Златков
ОПИС И КЉУЧНИ ЦИЉ(ЕВИ) ПРОГРАМА:
Програм је у директној је вези са циљем: 2.4 Пирот и Стара планина – Туристичка дестинација, што је у
функцији остварења приоритета број 2: Привредни развој ( МСП, пољопривреда и туризам) из Стратегије
локалног економског развоја општине Пирот за период 2009-2013. Уређење излетишта у околини Пирота и на
простору Парка природе Стара планина представља један од начина одрживог развоја природних и културних
потенцијала општине, као и укупног одрживог развоја туризма. У предстојећем периоду посебан акценат је
стављен на изградњу туристичких излетишта на отвореном како би се унапредили услови и садржај боравка
потенцијалних туриста и јачање туристичке понуде. Изградњом излетишта стварају се нови услови за
квалитетнијим боравком туриста и путника намерника као и локалног становништва у циљу јачања излетничког
туризма.
ОСТАЛИ ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМА:
1. Правни основ:
Закон о туризму РС, „Сл. гласник РС“, бр. 36/2009
Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009. до 2013. Године
Одлука о буџету општине Пирот за 2014.
2.
-

-

Приоритет програма (заокружити ранг приоритета)
а) законска обавеза
б) висок
в) средњи г) низак
3. Ризици остварења програма:
Недостатак координације између различитих субјеката који учествују у реализацији програма
Неусаглашеност са стараоцем Парка природе – ЈП Србијашуме
Проблеми ликвидности буџета
Недостатак сопствених средстава за реализацију активности

4 Извори верификације програма: - Омот списа пројеката:
Уређење туристичких излетишта на територији општине Пирот - Врело (шифра: СЛЕР 2.4.8.1.).
Уређење туристичких излетишта на територији општине Пирот –Темска (шифра: СЛЕР 2.4.8.2).
Уређење туристичких излетишта на територији општине Пирот – Паклештица (шифра: СЛЕР
2.4.8.3).
Уређење туристичких излетишта на територији општине Пирот – Височка ржана (шифра: СЛЕР
2.4.8.4).

БУЏЕТ ПРОГРАМА
Приходи и примања програма
Наменски приходи
Извор
финансирања
01
04

Опис
Средства из буџета
сопствена средства

Износ
(2014. год)
75.000,00
37.500,00

Износ
(2014. год)
75.000,00
37.500,00

Еко. клас.
-

Назив прихода
-
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112.500,00

Укупно:
Економска
класификација
423
426

112.500,00

-

-

Износ
Опис
Услуге по уговору
Трошкови
материјала
Укупно – по
годинама:
Укупан буџет
програма:

2011

2012

-

-

-

-

2014

2015

2016

С 25.000,00

60.000,00

30.000,00

Б 75.000,00
С 12.500,00
Б: 75.000,00
С: 37.500,00

200.000,00

100.000,00

260.000,00

130.000,00

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПРОГРАМА:
Начин
Индикатор резултата
Ред.
остварења
Дефинисање
Јединица
Базна
Циљана
бр.
програма
индикатора
мере
вред.
вред.
2014
1.
Уређење
Посећеност
Број
3000
3000
излетишта
локација
посетилаца
у току
сезоне
2.
Презентациј Посећеност
Број
100.000 100.000
а природних Сајамских
посетилаца
потенцијала манифестациј
и
а
уређ.излети
шта на
међународн
им
сајмовима
туризма
3.
Промоција
туристичких
вредности,
Израђене
Број
4.000
4.000
излетишта и публикације
подељеног
одмаралишт
пропаган.м
а путем
атеријала
публикација

502.500,00

Циљана
вред.
2015
5000

Циљана
вред.
2016
8000

130.000

150.000

Индикатор учинка

Излетишта је
посетило 3.000 људи
Побољшана је
разноврсност
туристичког
садржаја
Природни
потенцијали,
општине Пирот
представљени су
широј јавности

8.000

10.000

ВРЕДНОСТ АКТИВНОСТИ И/ИЛИ ПРОЈЕКАТА КОЈИМ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ПРОГРАМ:
Укупан износ средстава потребних за реализацију
Ред.
бр.
Назив и шифра пројекта
2012
2013
2014
2015
2016
Уређење туристичких
излетишта на територији
112.500,00
општине Пирот - Врело (шифра:
1
СЛЕР 2.4.8.1.)
Уређење туристичких
излетишта на територији
130.000,00
општине Пирот –Темска
2
(шифра: СЛЕР 2.4.8.2.)
Уређење туристичких
излетишта на територији
130.000,00
општине Пирот - Паклештица
3
(шифра: СЛЕР 2.4.8.3.)
4
130.000,00
Уређење туристичких
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излетишта на територији
општине Пирот – Височка
ржана (шифра: СЛЕР 2.4.8.4.)
Укупно – по годинама:
Укупан буџет програма:

112.500,00

260.000,00

130.000,00

502.500,00

НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА:
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
Уређење туристичких излетиша на РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: ЈУ Туристичка организација Пирот
територији општине Пирот – Врело
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
СЛЕР 2.4.8.1.
ПРОЈЕКТА:
Братислав Златков
Веза пројекта са програмом: Пројекат је вези са програмом (СЛЕР 2.4.8.)– РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКАТА УРЕЂЕЊЕ
ИЗЛЕТИШТА У ОКОЛИНИ ПИРОТА. У предстојећем периоду посебан акценат је стављен на изградњу
туристичких излетишта на отвореном како би се унапредили услови и садржај боравка потенцијалних туриста и
јачање туристичке понуде. Уређењем излетишта стварају се нови услови за квалитетнијим боравком туриста и
путника намерника као и локалног становништва у циљу јачања излетничког туризма.
Ред бр.
Активност
Индикатор
Жељени резултат
(по буџетској години)
Утврђивање локација за
Локација утврђена до 01.03.2014.
1.
уређење - Врело
Утврђена локација
Добијање сагласности од
Обезбеђене сагласности за локације до 15.
општине Пирот за тражене
марта 2014.
Добијена сагласност
2.
локације
Припрема документације
Документација са предмерима и
Урађена
за уређење излетишта
предрачунума урађена до 30. марта 2014.
документација
3.
4.

Обезбеђена заштитна
Обезбеђивање заштитне опреме
Обезбеђена заштитна опрема до 05.05.2014.
опрема
за рад на терену
Извођење радова на утврђенимЗавршенао уређење излетишта до 30.08.2014-г. Уређено излетиште
локацијама

5
6.

Технички преглед уређених
излетишта
Надзор над реализацијом
пројекта

Утврђен преглед да је у складу са предложеним Извршено уређење
могућностима 01.09.2014.
излетишта
Туристичка организација Пирот
Написан извештај
Написан извештај о реализацији пројекта до
01.09.2014.
Руководство општине
извештено о
реализацији пројекта

7.
Функција пројекта (функционална класификација): 473
Приходи и примања пројекта
Наменски приходи
Извор
финансирања
01
04

Опис
Средства из буџета
Сопствена средства
Укупно

Износ
(2014. год)
75.000,00
37.500,00
112.500,00

Износ
(2014. год)
75.000,00
37.500,00
112.500,00

Еко. клас.

Назив прихода

-

-
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Расходи и издавања пројекта
Економска
класификација
423

Опис
2012
Услуге по уговору
Трошкови
426
материјала
Укупно – по
годинама
Укупан буџет
пројекта
Правни основ пројекта:
- Закон о Туризму („Сл. гл.РС“ бр. 36/09)

2013

Износ
2014
С: 25.000,00
Б: 75.000,00
С: 12.500,00

2015

2016

112.500,00
382.500,00

- Одлука о буджету за 2014.г.
- Ревизија локалне стратегије одрживог развоја општине Пирот-развој руралног туризма од
2011.г
- Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009. до 2013.

-

Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законска обавеза б) висок

-

Ризици остварења пројекта:

33.
34.
35.
36.

Квалитет изведених радова
Недостатак сопствених средстава за реализацију активности
Пролонгирање завршетка грађевинских радова због временских прилика
друге непредвиђене ситуације из домена више силе

-

Извори верификације:

в) средњи

г) низак

Уговор са извођачем радова
Уговор са надзорним органом
Рачуни
Значај пројекта:
Пројекат је веома важан због унапређења услова за прихват и боравак туриста и путника као и побољшање
услоава садржаја боравка у руралној средини-Стара планина. У 13 села постоје смештајни капацитети у
сеоским домаћинствима А РЕАЛИЗАЦИЈОМ ОВОГ ПРОЈЕКТА ДОШЛО БИ ДО ПОВЕЋАЊА БРОЈА
НОЋЕЊА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА. Овим се отварају могућности за развој излетничког-релакс туризма
на подручју општине Пирот
-
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ПРОГРАМ: Програм изградње спортско-рекреативних терена на
отвореном
НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: Програм изградње спортско-рекреативних терена на

отвореном- СЛЕР 4.3.3.
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: Председник и општинско веће
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Бранислав Костић
ОПИС И КЉУЧНИ ЦИЉ(ЕВИ) ПРОГРАМА: Програм је у функцији реализације циљева из кључне области Д –
РАЗВОЈ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ. У предстојећем периоду посебан акценат је стављен на изградњу
спортских терена на отвореном како би се унапредили услови за бављење спортом у Општини како предшколске
и школске деце и омладине тако и спортских клубова који активно функционишу на територији Општине.
Изградњом спортских терена стварају се нови спортски и социо-друштвени садржаји за локалну заједницу.
Програм је у вези са Стратегијом локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009-2013.године

ОСТАЛИ ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМА:

Правни основ:
Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009. до 2013.
године
1.
-

2. Приоритет програма (заокружити ранг приоритета)
- а) законска обавеза
б) висок в) средњи
г) низак
37. Ризици остварења програма:
- Могућност пролонгирања рокова због поништавања тендера
- Квалитет изведених радова
- Могућност пролонгирања рокова због поништавања мале набавке
- Пролонгирање завршетка грађевинских радова због временских прилика

38. Извори верификације програма:
- 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
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БУЏЕТ ПРОГРАМА
Приходи и примања програма
Извор
финансирања
01

06

Опис
Средства из буџета

Донације од
међународних
организација
Укупно:

Економска
класификација

Опис
Стални трошкови

421
422

Трошкови путовања
Услуге по уговору

423
Материјал
426

Износ
(2014. год)
19.717.000,00

Износ
(2014. год)
19.717.000,00

4.358.000,00

4.358.000,00

24.075.000,00

24.075.000,00

2011
-

2012

Наменски приходи
Еко.
клас.
Назив прихода
-

732
Износ
2013
Б: 30.966,00

Приход од донација

Б: 66.000,00

Б: 108.000,00

2014
Б: 170.000,00

Б: 812.000,00

Б: 40.000,00

-

511

Зграде и грађевински
објекти

512

Машине и опрема

О:4.358.000,00

Укупно – по
годинама:
Укупан буџет
програма:

Б:136.966,00
О:4.358.000,00

Б: 19.000,00
Б: 13.179.000,00

-

Б:5.429.000,00
О:4.358.000,00
Б : 19.717.000,00
О: 4.358.000,00

28.569.966,00

ВРЕДНОСТ АКТИВНОСТИ И/ИЛИ ПРОЈЕКАТА КОЈИМ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ПРОГРАМ:
Назив и шифра пројекта
Укупан износ средстава потребних за реализацију
Ред.
бр.
2011
2012
2013
2014

1

Модернизација и обнова
спортске инфраструктуре
у прекоиграничном региону
Монтана-Пирот (шифра:
СЛЕР 4.3.3.1.)
Укупно – по годинама:
Укупан буџет пројеката:

2015

-

4.494.966,00

24.075.000,00

4.494.966,00
28.569.966,00

24.075.000,00
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2015

НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА:
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
Модернизација и обнова спортске
РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: Одељење за привреду и финансије
инфраструктуре у
прекоиграничном региону
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:
Монтана-Пирот (шифра: СЛЕР
Марија Ђошић
4.3.3.1.)
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
Активност
Индикатор
Жељени резултат
бр.
(по буџетској години)
1.

Формирање пројектних тимова
у Србији и Бугарској
Припрема тендерске
документације

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

2.

3.

Створени услови за
изградњу , и монтирање
и изградња једног
клизалишта и једног
игралишта

Расписивање
Тендер за набавку опреме расписан до 15 октобра 2013 године
тендера за набавку опреме и
Тендер за избор извођача радова и организацију догађаја
избор извођача
расписан до 31. марта 2014. године
радова , организацију догађаја
Избор најповољнијег понуђача и иУговор са најповољнијим понуђачем за набавку опреме склопљен до 3
надзорног органа
новембра 20 13 године
и склапање уговора
Уговори са изабраним извођачем радова, надзорним органом , и за
организацију догађаја, склопљени до маја 2014. године

4.
Набавка спортске опреме
Извођење грађевинских радова

5.
6.

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

Надзор над грађевинским радовима4 оверене привремене ситуације
Технички преглед и добијање
Технички пријем и употребна дозвола добијени до
употребне дозволе
1. августа. 2014. године

7.

8.

Организовање састанака са
Организована 4 састанка са састанака са партнерима из Бугарске
партнерима из Бугарске и размена
искустава
Организовање завршне конференције
Организована завршна конференција пројекта до 10. августа 2014.
године

Организована завршна
конференција

9.
Пренос
Пренос права управљања Спортском
права управљања Спортском центру
центру извршен до 25. августа 2014. године.

Клизалиште и
игралиште пренешени
Спортском центру на
управљање

10.
Надзор реализације пројекта

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

11.
Функција пројекта (функционална класификација): 810- Услуге рекреације и спорта

Руководство општине
извештено о
реализацији пројекта

Приходи и примања пројекта
Наменски приходи
Извор
финансирања
01
06

Опис
Средства из буџета
Донације од
међународних

Износ
(2014. год)
14.288.000,00
4.358.000,00

Износ
(2014. год)

Еко. клас.
-

Назив прихода
Приход од донација
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организација
24.075.000,00

Укупно

-

-

Расходи и издавања пројекта
Економска
класификација

Износ
Опис

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

2011
-

2012
-

2013
Б: 30.966,00

2014
Б:170.000,00

2015
-

-

-

Б: 66.000,00

Б:108.000,00

-

Б:812.000,00

-

Б:19.000,00

-

Б:13.179.000,00

-

423

-

Услуге по уговору

511

Трошкови материјала
Зграде и грађевински
објекти

512

Машине и опрема

426

Укупно – по годинама
Укупан буџет пројекта

-

-

-

-

-

-

-

-

Б: 40.000,00

O:4.358.000,00
Б:136.966,00
О:4.358.000,00

Б:5.429.000,00
О:4.358.000,00
Б:19.717.000,00
О:4.358.000,00

-

28.569.000,00

Правни основ пројекта:
Одлука ЕК 1171/2013 IPA Implementation Regulation 718/2007
- 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)
Oдлука о буџету Општине Пирот за 2014. год.
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
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
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.
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ПРОГРАМ: Организовање спортско рекреативних манифестација
НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: Организовање спортско рекреативних манифестација

- СЛЕР 4.3.4.
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: Спортски центар Пирот
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Ненад Ђорђевић
ОПИС И КЉУЧНИ ЦИЉ(ЕВИ) ПРОГРАМА:
Програм је у директној је вези са циљем: 4.3 Унапређење спортско - рекреативних активности и физичке
културе, што је у функцији остварења приоритета број 4: Развој друштвених делатности из Стратегије локалног
економског развоја општине Пирот за период 2009-2013. Промовисање спорта кроз спортске манифестације
представља начин да се створе позитивни услови за развој спорта и рекреације, омасовљавање спорта, усмеравање
деце и младих да се баве спортом и тиме доприносе здравом стилу живота. Програм је у функцији очувања
здравља младих, али и промоције општине Пирот као једног од важних центара спорта у региону, али и шире.
ОСТАЛИ ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМА:
1. Правни основ:
-Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009. до 2013. године
- Закон о спорту
- Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године
- Стратегија младих у Републици Србији
- Одлука о биџету Општине Пирот за 2014. годину
2.
-

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

39. 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
Неповољне временске прилике
Проблеми ликвидности буџета
40. Извори верификације програма: - Омот списа пројеката:
Организација рада градског купалишта (шифра: СЛЕР 4.3.4.1.)
Организација рада градског скијалишта (шифра: СЛЕР 4.3.4.2.)
Организација рад а градског клизалишта (шифра: СЛЕР 4.3.4.3)
Божићна школа спортова (шифра: СЛЕР 4.3.4.4.)
Бесплатни програм корективне гимнасике и програми промоције спрта у току лета (шифра: СЛЕР
4.3.4.5.)
Мини – макси лига (шифра: СЛЕР 4.3.4.6.)
Пливање за богојављенски крст (шифра: СЛЕР 4.3.4.7.)
Унапређење стручног рада у области спорта у локалној самоуправи (шифра: СЛЕР 4.3.4.8.)
Јавни рад – социјална интеграција особа са инвалидитетом запошљавањем у спортским делатностима
(шифра: СЛЕР 4.3.4.9.)

БУЏЕТ ПРОГРАМА
Приходи и примања програма
Наменски приходи
Извор
финансирања

Опис

Износ
(2014. год)

Износ
(2014. год)

Еко. клас.

Назив прихода
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04

Средства из буџета
Сопствени приходи

07

Трансфери од
других нивоа
власти

01

Укупно:
Економска
класификација
411
412
415

Опис

Стални трошкови
Услуге по уговору
423

426

5.065.000,00
860.000,00

412.000,00

412.000,00

6.337.000,00

6.337.000,00

-

-

-

-

Износ

421

424

5.065.000,00
860.000,00

Специјализоване
услуге
Трошкови
материјала
Укупно – по
годинама:
Укупан буџет
програма:

2012

2013

-

-

-

-

-

-

-

-

2014
О: 330.000,00
О: 60.000,00
О: 20.000,00
С: 80.000,00
О: 2.000,00
Б: 3.185.000,00
О: 780.000,00

2015

2016

110.000,00

140.000,00

4.180.000,00

4.510.000,00

Б: 1.410.000,00

1.580.000,00

1.720.000,00

Б: 470.000,00

585.000,00

710.000,00

Б: 5.065.000,00
С: 860.000,00
О:412.000,00

6.455.000,00

7.080.000,00

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПРОГРАМА:
Начин
Индикатор резултата
Ред.
остварења
Дефинисање
Јединица
Базна Циљана
бр.
програма
индикатора
мере
вред.
вред.
2014
1.
Организација Посећеност
Број
20.000
20.000
спортских
спортских
посетилаца
манифестациј манифестац
а
ија
2.
Унапређење
Организова
Број
1
1
стручног
ње семинара семинара
рада у облсти Одазив
Број
100
100
спорта у
спортиста и
посетилаца
локалној
представник
самоуправи
а спортских
клубова
3.
Социјална
повећање
број особа са
5
5
интеграција
броја
инвалидитет
особа са
запослених
ом
инвалидитето особа са
м
инвалидитет
ом

19.872.000,00

Циљана
вред.
2015
22.000

Циљана
вред.
2016
23.000

2

3

120

150

Индикатор учинка

Манифестације је
посетило 14.000
људи
Побољшана је
разноврсност
културног садржаја
Културно наслеђе,
стари занати и
традиција општине
Пирот
представљени су
широј јавности

ВРЕДНОСТ АКТИВНОСТИ И/ИЛИ ПРОЈЕКАТА КОЈИМ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ПРОГРАМ:
Укупан износ средстава потребних за реализацију
Ред.
бр.
Назив и шифра пројекта
2012
2013
2014
2015
2016
Организација рада градског
купалишта (шифра: СЛЕР
2.500.000,00 2.660.000,00 2.850.000,00
1
4.3.4.1.)
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2

3
4

5
6
7

8

9

Организација рада градског
скијалишта (шифра: СЛЕР
4.3.4.2.)
Организација рад а градског
клизалишта (шифра: СЛЕР
4.3.4.3)
Божићна школа спортова
(шифра: СЛЕР 4.3.4.4.)
Бесплатни програм корективне
гимнасике и програми промоције
спрта у току лета (шифра: СЛЕР
4.3.4.5.)
Мини – макси лига (шифра:
СЛЕР 4.3.4.6.)
Пливање за богојављенски крст
(шифра: СЛЕР 4.3.4.7.)
Унапређење стручног рада у
области спорта у локалној
самоуправи (шифра: СЛЕР
4.3.4.8.)
Јавни рад – социјална интеграција
особа са инвалидитетом
запошљавањем у спортским
делатностима (шифра: СЛЕР
4.3.4.9.)
Укупно – по годинама:
Укупан буџет пројеката:

1.400.000,00

1.540.000,00

1.750.000,00

-

-

360.000,00

440.000,00

520.000,00

-

-

1.250.000,00

1.300.000,00

1.380.000,00

-

-

200.000,00

250.000,00

260.000,00

-

-

110.000,00

140.000,00

170.000,00

-

-

45.000,00

55.000,00

70.000,00

-

-

60.000,00

-

-

412.000,00

-

-

70.000,00

80.000,00

6.337.000,00 6.455.000,00
19.872.000,00

7.080.000,00
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НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА:
Организација рада Градског
купалишта
Шифра : СЛЕР 4.3.4.1.

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: Спортски центар Пирот
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОЈЕКТА: Филип Филиповић

Веза пројекта са програмом: Пројекат је део Програма организовања спортско рекреативних
манифестација Шифра : СЛЕР 4.3.4. који је у функцији остварења стратешког циља Унапређење
спортско-рекреативних активности и физичке културе општине Пирот.Пројекат је од изузетног значаја
јер се ради о организовању спортско рекреативних активности у летњем периоду које
подразумевају купање и рекреацију грађана на једином уређеном месту у Пироту.
Ред бр.

Активност

Индикатор
(по буџетској години)

Потписивање уговора
са Општином - ХЕ
Пирот

Потписивање Уговора са општином
– ХЕ Пирот
60 дана пре почетка сезоне

Доношења плана и
програма рада
купалишта, именовање
тима одговорног за
организацију рада
Припрема тендера за
набавку скутера за
воду
Расписивање тендера

План рада донет,именован тим 40
дана пре почетка сезоне

Набавка скутера за
воду и опреме за
спасиоце

Изабран понуђач до почетка сезоне

Припрема објектаизмуљавање,чишћење
одводног
канала,пошљунчавање
у зони безбедности
,уређење обала,
дезинфекција,
дезинсекција,ремонт
опреме
тобогана,аквамобилија
ра, уређење тоалета,
постављање монтажне
рампе за инвалидна
лица, гумирање
подлоге аква

Радови на припреми објекта за
привођење намени 30 дана пре
сезоне у периоду од 10.05.2014 до
10.06.2014

Жељени резултат

Потписан
Уговор,извршена
примопредаја
опреме

1.

2.

3.

Припремљени тендерска
документација за 10 дана
Расписивање тендера до 15.04 2014

4.

5

6.

Именован
тим,донет план
рада
Тендерска
документација
припремљена
Тендер расписан
Потписан
уговор,опрема
набављена

Објекат
припремљен,већ
а безбедност
објекта
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7.

мобилијара и улаза у
воду
Постављање
Постављена сигнализација 5 дана
сигнализације у складу пре почетка сезоне
са Законом о
купалиштимаобележавање зона
безбедности,знаци
упозорења,
забране,опасности и
обавезе
Отварање купалишта
Отварање купалишта 10.06.2014.

8.

9.

Ангажовано 10 спасиоца, 4 редара,4
Свакодневна
хигијеничара, 2 лекара, 4
организација рада свих инкасанта,радник на одржавању
служби
опреме, чувар у периоду рада
купалишта од 10.06.2014 31.08.2014.
Информисање јавности Два пута недељно обавештавање
јавности у локалним медијима у
периоду рада купалишта од
10.06.2014 - 31.08.2014.

Објекат уређен у
складу са
Правилником о
условима у
погледу
уређености
купалишта и
безбедности
посетилаца
Купалиште
отворенопочетак сезоне

Организован рад
служби

Јавност
информисана

10.

Промотивне
активности
11.

Анализа и контрола
безбедности воде,
замена воде
12.

Одржавање објекта у
сезони
13.

Организација
бесплатне школе
пливања, ватерпола

3 прилога о купалишту у
националним медијима у периоду
рада купалишта од 10.06.2014 31.08.2014.
Узорковање и анализа воде 2 пута
недељно у сезони, замена воде у
периоду рада купалишта од
10.06.2014 - 31.08.2014
Прање бетонског дела 2 пута
недељно у периоду рада купалишта
од 10.06.2014 - 31.08.2014.
Ангажовано два инструктора за 2
циклуса обуке пливања у периоду
рада купалишта од 10.06.2014 31.08.2014

14.

15.

16.

Подношење извештаја
по истеку сваког
месеца
Завршетак сезоне –
радови на
конзервацији
купалишта

Подношење извештаја о раду до 5-ог
у месецу за претходни месец од
стране управника купалишта
Завршетак сезоне 31.08.2014

Извршена
промоција
купалишта
Вода испитана за
рекреацију и
купање
Објекат
одржаван
Организована
два циклуса
обуке,око 200
полазника
савладало обуку
пливања
Месечни
извештаји
поднесени
Сезона завршена
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17.

Примопредаја
купалишта
Подношење завршног
извештаја

Примопредаја 15 дана по завршетку
сезоне
Завршниизвештај поднет 15 дана по
завршетку сезоне

18.

Примопредаја
објекта извршена
Поднет завршни
извештај,купали
ште у сезони
посетило око
40.000
посетилаца

Приходи и примања пројекта
Наменски приходи
Извор
финансирања
01
04

Опис
Средства из буџета
Сопствена средства
Укупно

Износ
(2014. год)
2.000.000,00
500.000,00
2.500.000,00

Износ
(2014. год)
2.000.000,00
500.000,00
2.500.000,00

Еко. клас.

Назив прихода

-

-

Расходи и издавања пројекта
Економска
класификација
421
423
424
426

Опис
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване
услуге
Трошкови
материјала
Укупно – по
годинама
Укупан буџет
пројекта

2012

2013

Износ
2014
С: 30.000,00
Б: 1.650.000,00
С: 470.000,00
Б: 250.000,00

-

Б: 100.000,00
Б: 2.000.000,00
С: 500.000,00

2015
40.000,00

2016
50.000,00

2.200.000,00

2.300.000,00

300.000,00

350.000,00

120.000,00

150.000,00

2.660.000,00

2.850.000,00

8.810.000,00

1. Правни основ пројекта:
Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009 до 2013 године
-

Закон о спорту

-

Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период од 2009 до 2013 године

-

Стратегија младих у Републици Србији

-

Oдлука о буџету Општине Пирот за 2014. год.

2. Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законска обавеза
средњи
г) низак
3. Ризици остварења пројекта:
Лоше временске прилике
-

Мали број посетилаца

-

Неуспели тендери

-

Одлагање примопредаје објекта

б) висок в)

4. Извори верификације:
- Потписани уговори
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-

Рачуни
Извештаји
Фотографије
прилози у медијима

5. Значај пројекта : Пројекат Градског купалишта јеод изузетног значаја зато што
Градско купалиште представља једино уређено место за купање и рекреацију грађана
Пирота у летњим месецима. Купалиште је јединствено са воденом површином 2
хектара и првокласном водом из Завојског језера, садржајима у води и спортским
теренима на обалама и део је туристичке понуде Пирота. Постојање оваквих
атрактивних спортских садржаја промовише здраве стилове живота, спорт и рекреацију
и омогућава свим грађанима Пирота , младима да квалитетно проводе своје слободно
време. Бесплатни програм обуке пливања који се реализује на купалишту сваке године
као резултат има да око 200 полазника савладају обуку и науче да пливају.
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НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: Спортски центар Пирот

НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА:
Организација рада Градског
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
скијалишта
ПРОЈЕКТА:
Шифра : СЛЕР 4.3.4.2.
Филип Филиповић

Веза пројекта са програмом: Пројекат је део Програма организовања спортско рекреативних
манифестација Шифра : СЛЕР 4.3.4. , који је у функцији остварења стратешког циља
Унапређење спортско-рекреативних активности и физичке културе општине Пирот.
Пројекат је од изузетног значаја јер ретко који градови на само 12 км од центра града имају
уређено скијалиште са савременом жичаром типа тањир капацитета 400 скијаша на сат и
системом за вештачко оснежавање стазе-атрактиван спортски садржај углавном везан за скупе
ски центре. Основна намена скијалишта је за основну обуку скијања коју пиротска деца могу
да савладају бесплатно у оквиру школе скијања. Скијалиште је и саставни део туристичке
понуде.
Ред бр.

Активност

Индикатор
(по буџетској години)

Жељени резултат

Доношење плана рада
скијалипшта

Руководство СЦП доноси план рада
за први део сезоне-од 20.12 до
31.12ог

Донет план рада
Потписани
уговори за
јануар и фебруар

Организација рада
свих служби у току
јануара, фебруара,
марта 2014, превоз
радника и опреме на
ски стазу
Вештачко оснежавање
стазе и препарација
стазе, свакодневни рад
жичаре, провера
безбедности
Наставак школе
Скијања после
Божићне школе
скијања са укљученом
организацијом превоза
Промотивне
активности

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

1.

2.

3.

4.

Рад система сваког дана

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

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

Ангажоване све
службе

Стаза оснежена
и утабана,
жичара ради без
проблема
Успешно
завршена два
циклуса обуке
скијања
Извршена
промоција
скијалиштапосетиоци и из
других градова

5

Информисање јавности Једном недељно обавештавање
о активностима на
грађана о активностима на
скијалишту
скијалишту у локалним медијима
6.

7.

Завршетак сезоне,
Конзервација
скијалишта , скидање

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

Грађани Пирота
информисани о
активностима на
скијалишту
Објекат
конзервиран
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8.

покретне опреме
Подношење извештаја
о сезони
Одржавање објекта

9.

Доношење плана рада
скијалишта

марта 2014.
Управник подноси извештај 7 дана
по завршетку овог дела сезоне
1 кошење стазе и уклањање растиња
у летњем периоду од 01.08. до
31.08ог
Руководство СЦП доноси план рада
за други део 30 дана уочи почетка
сезоне-октобар од 01.10 до 30.10

10.

11.

12.

13.

14.

Припрема објекта за
сезону 2014/2015,
уређење,провера
система,постављање
сигнализације, заштите
Свечано отварање
Градског скијалишта
за сезону 2014/2015
коктел
Организација рада
свих служби у току
новембра, децембра,
2014, превоз радника и
опреме на ски стазу
Вештачко оснежавање
стазе и препарација
стазе, свакодневни рад
жичаре, провера
безбедности
школа
Скијања са укљученом
организацијом превоза

30 дана пре почетка сезоне радови
на припреми објекта за сезонуоктобар

Промотивне
активности

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

Поднет извештај
Подлога на ски
стази одржавана
Донет план рада
Потписани
уговори за
новембар и
децембар
Објекат стављен
у функцију, већа
безбедност

Отварање скијалишта уочи почетка
сезоне-01. новембар

Ангажовано 2 редара, 2 радника на
жичари, 1 лекар, 1 инструкторспасиоца скијања, 1 радника на
систему оснежавања, 1 возач ратрака
Рад система сваког дана

Одржано
отварање
скијалишта

Ангажоване све
службе

Стаза оснежена
и утабана,
жичара ради без
проблема

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

15.

Успешно
завршена два
циклуса обуке
скијања
Извршена
промоција
скијалиштапосетиоци и из
других градова

16.

Информисање јавности Једном недељно обавештавање
о активностима на
грађана о активностима на
скијалишту
скијалишту у локалним медијима
17.

Подношење извештаја

Подношење извештаја до 07.јануара

Грађани Пирота
информисани о
активностима на
скијалишту
Поднет извештај

2015. год.
18.
Функција пројекта (функционална класификација): 473
Извор
финансирања

Опис

Приходи и примања пројекта
Износ
(2014. год)
Износ

Наменски приходи
Еко. клас.

Назив прихода
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01
04

Средства из буџета
Сопствена средства
Укупно

1.200.000,00
200.000,00
1.400.000,00

(2014. год)
1.200.000,00
200.000,00
1.400.000,00

-

-

Расходи и издавања пројекта
Економска
класификација
421
423
424
426

Опис
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване
услуге
Трошкови
материјала
Укупно – по
годинама
Укупан буџет
пројекта

2012

2013

Износ
2014
С: 30.000,00
Б: 900.000,00
С: 170.000,00
Б: 150.000,00

-

Б:150.000,00
Б: 1.200.000,00
С: 200.000,00

2015
40.000,00

2016
50.000,00

1.100.000,00

1.200.000,00

200.000,00

250.000,00

200.000,00

250.000,00

1.540.000,00

1.750.000,00

4.690.000,00

1. Правни основ пројекта:
- Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009. до 2013.
године
- Закон о спорту
- Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године
- Стратегија младих у Републици Србији
- Стратегија развоја туризма
2. Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законска обавеза б) висок в)
средњи
г) низак
3. Ризици остварења пројекта:
Лоше временске прилике
Мали број посетилаца
4. Извори верификације:
- Потписани уговори
- Рачуни
- Извештаји о реализованим обукама скијања, фотографије, прилози у медијима
5. Значај пројекта : Пројекат Градског скијалишта је од изузетног значаја јер надомак
центра града на 1000 метра надморске висине постоји један атрактиван спортски
садржај – ски стаза са жичаром типа тањир и системом вештачког оснежавања. Објекат
је намењен првенствено пиротској деци за бесплатну обуку скијања у току Божићне
школе а и по њеном завршетку –тако да поред промоције спорта пројекат има
социјални ефекат јер омогућава свој пиротској деци да без обзира на материјално стање
( прескупе обуке скијања у ски центрима) савладају основну обуку скијања.Поред тога
пројекат је од изузетног значаја за промоцију Пирота као спортско туристичког центра
јер су ретки градови који на 12км од центра града и на 1000 метра надморске висине
имају комплетну спортску инфраструктуру за скијање са системом за вештачко
оснежавање.
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НАЗИВ И ШИФРА
ПРОЈЕКТА:
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
Организација рада
РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: Спортски центар Пирот
Градског клизалишта
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
Шифра : СЛЕР 4.3.4.3.
ПРОЈЕКТА: Ненад Ђорђевић
Веза пројекта са програмом:Пројекат је део Програма организовања спортско рекреативних
манифестација Шифра : СЛЕР 4.3.4 , који је у функцији остварења стратешког циља Унапређење спортскорекреативних активности и физичке културе општине Пирот. Пројекат има изузетан значај јер се ради о
атрактивном спортском садржају намењеном пиротској омладини и осталим категоријама
становништва- рекреативцима. Пројекат због своје атрактивности делује мотивационо на циљне
групе и промовише здраве стилове живота редовну физичку активност у зимском периоду.
Ред
Активност
Индикатор
Жељени резултат
бр.
1.
Доношење плана
Доношење плана рада, именовање тима од
Донет
рада, именовање
20.12 до 31.децембра 2013. год.
план,именован тим
тима
Једном недељно обавештавање грађана о
Извршена промоција
активностима на клизалишту у локалним
клизалиштаИнформисање
медијима
посетиоци и из
јавности о
3 прилога о клизалишту у националним
других градова
активностима у медијима
Грађани Пирота
вези рада
информисани о
2.
Градског
активностима на
клизалишта
клизалишту
Организација
Ангажовано 2 радника на изнајмљивању
Организован рад
рада служби у
опреме,2 редара, 2 радника на одржавању
сезони јануар,
система
клизалишта
3.
фебруар 2013
Одржавање сваког радног дана у сезони рада

4.

Одржавање
објекта
одржавање
ледене плоче,
глачање, разглас

5.

Демонтажа
клизалишта

Извршена демонтажа клизалишта до 31ог
марта

Опрема
конзервирана

Подношење извештаја о полусезони до 31
марта

Извештај поднесен

6.

Подношење
извештаја о
полусезони

Извршена монтажа клизалишта у периоду од
15ог октобра до 31. новембра

7.

Монтажа
клизалишта
за сезону
новембар,
децембар

Опрема у функцији

Опрема монтирана

3 прилога о клизалишту у националним
медијима
8.

Информисање

Извршена промоција
клизалишта
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јавности о
активностима

9.
10.

Једном недељно обавештавање грађана о
активностима на клизалишту у локалним
медијима

Организација
Ангажовано 2 радника на изнајмљивању
рада служби у
опреме,2 редара, 2 радника на одржавању
сезони новембар, система
децембар 2013

Организован рад
клизалишта

Свечано
отварање

Одржано свечано
отварање

Свечано отварање 01.11.2014. год

Одржавање
Одржавање сваког радног дана у сезони рада
објекта
одржавање
ледене плоче,
11. глачање, разглас
Подношење
Подношење извештаја о полусезони до 30.
извештаја о
јануара
12. полусезони
Функција пројекта (функционална класификација): 810

Опрема у функцији

Поднет извештај

Приходи и примањапројекта
Наменскиприходи
Извор
финансирања
01
04

Економска
класификација

Износ
Износ
Опис
(2014. год) (2014. год)
Средства из буџета
200.000
200.000
Сопствени приход
160.000
160.000
Укупно
360.000
360.000
Расходи и издавања пројекта
Опис

421

Стални трошкови

423

Услуге по уговору

2012

2013

Еко. клас.
-

Назив прихода
-

-

-

Износ
2014
Б: 0
О: 20.000
Б: 60.000
О: 140.000
Б: 140.000
О: 0
Б: 200.000
С: 160.000

2015

2016

30.000

40.000

250.000

300.000

160.000 180.000
Материјал
Укупно– по
440.000 520.000
годинама
Укупан буџет
пројекта
1.320.000
1. Правни основ пројекта:
Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009 до 2013 године
Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период од 2009 до 2013 године
Стратегија младих у Републици Србији
Oдлука о буџету Општине Пирот за 2014. год.
2. Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законска обавеза б) висок в)
средњи г) низак
3. Ризици остварења пројекта:
426
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Лоше временске прилике
Мали број посетилаца
4. Извори верификације:
- Потписани уговори
- Рачуни
- фотографије, прилози у медијима,
- евиденције о броју посетилаца
5. Значај пројекта : Пројекат Градског клизалишта је од изузетног значаја јер представља
један атрактиван спортски садржај у само центру града . Пројекат испуњава први циљ
Стратегије развоја спорта у Србији а то је спорт деце јер атрактивни и нови спортски
садржаји делују мотивишуће на директне кориснике овог пројекта пиротску децу да
савладају обуку клизање и да на квалитетан, креативан и садржајан начин проводе своје
слобоно време дружећи се и бавећи се спортом. Пројекат се уклапа у друге циљеве
развоја спорта јер популаризује здраве стилове живота, спорт и рекреацију- Спорт за све
јер се клизањем могу бавити и друге категорије становништва не само млади. Пројекат
има и социјални ефекат јер омогућава свој пиротској деци да се по неекномској цени баве
овим спортом . Како је клизалиште добијено као донација у оквиру реализације пројекта
прекограничне сарадње „Модернизација и обнављење спортске инфраструктуре у
пограничном региону Монтана Пирот“ организација рада клизалишта могла би се
сматрати обавезном у циљу испуњавања обавезе одрживости по пројекту.
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НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: Спортски центар Пирот

НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА:
Божићна школа спорта
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
Шифра : СЛЕР 4.3.4 .4.
ПРОЈЕКТА:
Ненад Ђорђевић

Веза пројекта са програмом: Пројекат је део Програма организовања спортско рекреативних
манифестација Шифра : СЛЕР 4.3.4. , који је у функцији остварења стратешког циља Унапређење
спортско-рекреативних активности и физичке културе општине Пирот. Пројекат има изузетан значај због
своје масовности јер се ради ојединственој спортско рекреативној манифестацији чији су
директни корисници деца и омладина ( око 2.000 корисника) и због свог циља –да се спорт
деци учуни доступним и да се мотивишу да се спортом баве и по завршетку пројекта.
Ред бр.

Активност

Индикатор
(по буџетској години)

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

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

Утврђивање предлога
јавног позива и
промотера
манифестације
Јавни позив спортским
и другим
организацијама да
доставе програме
својих школа спортова
и програме за младе
Припрема анкетних
листића

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

Жељени резултат

Донесен план
активности
Оформљена
комисија

1.

2.

3.

4.

Анализа прикупљених
предлога програма

Објављен јавни позив 15 дана пре
почетка програма

Састанак руководства, комисије и
организационог одбора, анализа
садржаја анкета претходних година
и утврђивање садржаја анкетног
листића за 2014 годину 15 дана пре
реализације програма
Састанак комисије, одабир
програма, закључивање уговора са
реализаторима ,прављење распореда
активности 10 дана уочи рализације
пројекта

5

Обавештавање
јавности о
распоредима
активности

6.

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

Припремљен
јавни позив
Позван промотер
манифестације
Објављен јавни
позив спортским
и другим
организацијама

Припремљена
анкета

Одабрани
програми,
потписани
уговори,утврђен
распоред
активности
Информисана
циљна група –
директни
корисници
пројекта о
времену и месту
реализације
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програма
Анкета у школама о
заинтересованости
деце за одређени спорт

7.

Припрема и
организација
реализације програма

8.

9.

Припрема и
организација свечаног
отварања на коме ће
гостовати познати
српски спортисти –
промотери Божићне
школе
Свечано отварање
«Божићне школе»са
гостима
Коктел по завршетку

Подељени анкетни листићи у
школама 10 дана пре зимског
распуста
Прикупљени листића, анализа
анкете до 25.12.203
Организациони одбор-Координација
активности, састанци у школама,
дому културе, организација превоза
за потребе школе скијања и
пливања, организација Божићне
журке 10 дана уочи почетка
пројекта
Позивање гостију
Организација водитеља, озвучења,
програма

11.

12.

Завршетак активности
и подношење
извештаја о
реализованим
програмима

Стварање
неопходних
предуслова за
реализацију преко
40 прогама

Припремљено
свечано отварање

Припрема манифестације у периоду
од 10 дана пре њеног одржавања
Свечано отварање у спортској хали
„Кеј“ 1. дан уочи почетка
реализације програма. 02.01.2014

10.

Реализација свих
школа спортова,
програма за
младе,Божићна журка

Прикупљено око
2.000 листића
Обрађени
резултати анкете

Реализовано преко 40 програма у
периоду од 02.01.2014 до
16.01.2014.год.
око 2.000 деце похађало школе
спорта
Поднети извештаји 10 дана по
завршетку активности до 01.02.2014.
од стране реализатора програма

Одржано свечано
отварање
Присуствовало
око 2000
посетилаца
Успешно
реализовано преко
40 програми
Руководство
општине
извештено о
реализацији
пројекта

Приходи и примања пројекта
Наменски приходи
Извор
финансирања
01

Опис
Средства из буџета
Укупно

Износ
(2014. год)
1.250.000,00
1.250.000,00

Износ
(2014. год)
1.250.000,00
1.250.000,00

Еко. клас.

Назив прихода

Расходи и издавања пројекта
Економска
класификација
423
424

Опис
Услуге по уговору
Специјализоване
услуге

2012

2013

Износ
2014
Б: 470.000,00

2015
500.000,00

2016
550.000,00

Б: 740.000,00

750.000,00

770.000,00
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426

Трошкови
материјала
Укупно – по
годинама
Укупан буџет
пројекта

-

Б: 40.000,00
1.250.000,00

50.000,00

60.000,00

1.300.000,00

1.380.000,00

3.930.000,00

1. Правни основ пројекта:
-Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009 до 2013
године,
- Закон о спорту,
- Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период од 2009 до 2013 године,
- Стратегија младих у Републици Србији,
- Oдлука о буџету Општине Пирот за 2014. год.
2. Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законска обавеза б) висок в)
средњи
г) низак
3. Ризици остварења пројекта:
- Мали број пријављених програма
-

Мали одзив деце

-

Непланиране околности ( забрана јавних скупова због епидемија)

4. Извори верификације:
- Уговори са реализаторима програма
-

Резултати анкете

-

Извештаји о реализованим програмима

-

фотографије

5. Значај пројекта :Програм „Божићне школе “ представља пројекат који се реализује са
основним циљем : промоције спорта и здравих стилова живота. Основни циљ пројекта је
да се спорт деци учини доступним, да се мотивишу да се спортом баве и по завршетку
пројекта укључујући се у рад спортских клубова. Пројектом се нуди деци да на
квалитетан и креативан начин проведу своје слободно време за време зимског
распуста.Пројекат се поклапа са првим приоритетом развоја Стратегије спорта у Србији
а то је- спорт деце и омладине јер представља промоцију спорта у Пироту коју деца
похађају бесплатно и велики број деце остане да се спортом бави и по завршетку
програма. Анкета која се спроведе у свим основним школама Пирота ( узорак око 2000
основаца) сваке године да значајне статистичке податке о стању спорта у Пироту.
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НАЗИВ И ШИФРА
ПРОЈЕКТА:
„Бесплатни програм
корективне гимнастике НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
и програми промоције
РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: Спортски центар Пирот
спорта у току лета“
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
Шифра : СЛЕР 4.3.4.5.
ПРОЈЕКТА: Милан Јовановић
Веза пројекта са програмом:Пројекат је део Програма организовања спортско рекреативних
манифестација Шифра : СЛЕР 4.3.4 , који је у функцији остварења стратешког циља Унапређење спортскорекреативних активности и физичке културе општине Пирот. Пројекат има значај јер се реализује са
циљем превенције и корекције деформитета коштано мишићног система код деце и младих.
Пројекат добија на значају јер има инклузивни карактер. Пројекат има изузетан значај јер
представља скуп спортско рекреативних манифестација које се реализују у циљу промоције
спорта деце и омладине као и идеје „Спорт за све“. Део програма има и туристички значај.
Редб
Активност
Индикатор
Жељени резултат
р.
Доношење плана рада, Донешен план реализације до
Донесен план
ангажовање
20.01.2014
реализације
координаторакоординатор програма ангажован до
Потписан уговор са
стручњака за
20.01.2014
координатором
1.
реализацију програма
Набавка спортских
реквизита

Набављени реквизити до 20.01.2014.
год.

Набављени реквизити

Промотивне
активностиуспостављање сарадње
са школама
презентација програма

Одржане презентације програма у
свим основним школама истакнута
обавештења у школама са
информацијама о месту и времену
реализације програма, обавештења о
реализацији програма у локалним
медијима задње недеље јануара
месеца у периоду од 20.01.201401.02.2014

Циљна група- основно
школска деца
информисана о програму

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

4.

Реализација програма
фебруар,март,април,ма
ј,септембар,октобар,но
вембар,децембариндивидуални рад са
децом у складу са
методологијом уз
коришћење реквизита

5.

Подношење месечних
извештаја

Подношење месечних извештаја до
наредног 5. у месецу

Поднети месечни
извештаји

Подношење завршног
извештаја

Завршни извештај поднет 10 дана по
реализацији пројекта

Поднет завршни
извештај

2.

3.

Програм реализован

око 200 детета похађало програм

6.
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7.

Именовање тима,
доношење плана
активности за програм
промоције спорта у
току лета

8.

Суорганизација
Потписан уговор са Савезом за
авантуристичке трке
екстремнеспортове,извршена
24 сата Копрен са
техничка организација трке до 01.маја
Туристичком
организацијом
координација
активности са Савезом
за екстремне спортове
Техничка организација
мапирање стазе,
организација хитне,
Горске
службе,промотивне
активности

9.

Створени услови за
реализацију трке

Трка у периоду од 01 до 10. маја

Трка одржана

Подношење извештаја

Подношење извештаја 10 дана по
реализацији трке до 20. маја

Извештај поднет

Организација
Потписани уговори са реализаторима
бесплатних школа
програма
спортова на
У периоду од 20 јула до 30. јула
омладинском стадиону
и Мини пич терену
Промотивне
активности

Промоција програма кроз прилоге у
локалним медијима

Реализација програма

Реализација програма у трајању од 14
дана од 5. августа до 20. августа 2014.

Подношење извештаја

Подношење извештаја до 25. августа
2014.

Припрема
манифестацијаНишава рафтинг и
Дани здравља-набавка
гума,ангажовање
спасиоца,хитне
полиције,ангажовање
нутриционисте,профес
ора физичке

Припрема манифестације до 10.
августа2014.

12.
13.
14.

15.

Именован тим донешен
план активности

Трка 24 сата Копрен

10.

11.

Именовање тима, доношење плана
активности до 20. априла

Потписани уговори са
реализаторима

Циљна група- деца
обавештена о
реализацији програма
Програми реализовани
Извештај поднет

Припремљена
манифестације
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културе,штампа
флајера
Промотивне
активности

Обавештење у локалним медијима
кандидатима да се пријаве за
рафтинг,прилози о манифестацији
Дани здравља до 10. августа 2014.
Манифестација одржана до 15.
августа 2014.

17.

Спуст гумама низ реку
Нишаву од Пољске
Ржане циљ код
Големог моста ,котлић
за учеснике

Манифестација одржана до 20.августа
2014.

18.

Манифестација Дани
здравља- бесплатни
савети нутриционисте
и проф.физичке
културе на нишавском
кеју о значају редовне
физичке
активности,подела
флајера
Надзор над реализацијом
пројекта

Написан извештај о реализацији пројекта до
01.09.2014.

16.

Пријављени кандидати
Јавност информисана

Манифестација одржана

Манифестација одржана

Руководство општине
извештено о реализацији
пројекта

19.
Функција пројекта (функционална класификација): 810
Приходи и примања пројекта
Наменски приходи
Износ
Извор
Износ
(2014.
финансирања
(2014. год)
Опис
год)
Еко. клас.
Назив прихода
200.00
200.000
0
01
Средства из буџета
200.00
200.000
0
Укупно
Расходи и издавања пројекта
Економска
Износ
класификација
Опис
2012
2013
2014
2015
2016
Специјализоване
200.000
250.000
260.000
услуге
424
Укупно– по
200.000 250.000
260.000
годинама
Укупанбуџетпројек
та
710.000
1. Правни основ пројекта:
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-

Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009 до 2013
године

-

Закон о спорту

-

Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период од 2009 до 2013 године

-

Стратегија младих у Републици Србији

-

Oдлука о буџету Општине Пирот за 2014. год.

2. Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законска обавеза б) висок в)
средњи г) низак
3. Ризици остварења пројекта:
Мали број пријављених корисника
4. Извори верификације:
уговор, извештаји, рачуни
5. Значај пројекта :Пројекат корективне гимнастике од изузетног је значаја јер се ради о
програму чији је основни циљ превенција и терапија деформитета коштано мишићног
система код деце и младих. Према резултатима систематских прегледа деце свако
четрврто дете поседује неки деформитет коштано мишићног система као последицу
савременог начина живота-недовољне физичке активности дугог седења за компјутером.
Програм пружа прилику свој основно школској деци и њиховим родитељима да под
надзором стручњака и потпуно бесплатно свакодневно спроводе вежбе корективне
гимнастике. Овим програмом се стварају здраве навике свакодневног и правилног
вежбања. Програм има инклузивни карактер јер су у његову реализацију укључена деца са
посебним потребама из школе Младост. Промотивни спортски програми на отвореним
спортским теренима имају основни циљ промоцију спорта и пружају могућност младима
да у току лета квалитетно креативно и здраво проводе своје слободно време потпуно
бесплатно. Манифестација Рафтинг на Нишави је традиционална и јединствена
манифестација у Србији. Има изузетан туристички значај и промовише најлепши део
Пирота пиротски кеј и реку Нишаву. Авантуристчка трка 24 сата Копрен промовише
лепоте Старе планине кроз јединствену спортску манифестацију. Слике са овог догађаја
могу бити у било ком промотивном туристичком материјалу. Манифестација Дани
здравља намењена је свим категоријама становништва промовише идеју „Спорт за све“.
Основни њен циљ је популаризација спорта,рекреације,правилне исхране и мотивација и
старијих категорија становништва да се редовно баве физичком активношћу.
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НАЗИВ И ШИФРА
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ПРОЈЕКТА:
РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: Спортски центар Пирот
„Мини макси лига“
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
Шифра : СЛЕР 4.3.4.6.
ПРОЈЕКТА: Мартин Шнеле
Веза пројекта са програмом:Пројекат је део Програма организовања спортско рекреативних
манифестација Шифра : СЛЕР 4.3.4 , који је у функцији остварења стратешког циља Унапређење спортскорекреативних активности и физичке културе општине Пирот. Пројекат је од изузетног значаја јер се ради
о спортско рекреативној манифестацији-базичној школи фудбала велике масовности са основним
циљем промоције спорта
Редб
Активност
Индикатор
Жељени резултат
р.
Потписивање меморандума о
Потписан меморандум пре
сарадњи са Мини макси лигом
почетка реализације
Потписан меморандум
ревијалног дела у току
септембра месеца
1.
Ангажовање координатора
програма, прављење плана
активности

Направљен план активности
15 дана уочи почетка
реализације програма

Координација активности у
округу

2 састанка координатора са
Усаглашене активности
окружним сарадницима
створени услови да
мини макси лиге – септембар
манифестација има
месец
окружни карактер

Утврђен план
активности

2.

3.
Сас танак координатора и
директора лиге

Сас танак координатора и
директора лиге за СрбијуОд 15.09 до 01.10. 2014. год.

4.
Промотивне активностиуспостављање сарадње са
школама презентација програмаоктобар

5.
Пријава екипа, вођење база
података

Одржане презентације
програма у свим основним
школама истакнута
обавештења у школама са
информацијама о месту и
времену реализације
програма, обавештења о
реализацији програма у
локалним медијима , уочи
почетка реализације
програма- од 01.10до 10.10
октобар месец
Пријава екипа -октобар месец
од 15.10 до 01.11. 2014. год.

Верификација битних
елемената лиге,
упознавање са новим
правилима,
стварањапредуслова за
реализацију лиге у
целој земљи

Циљна група-основно
школска деца
информисана о
програму

Екипе пријављене

6.
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Организација ревијалног дела
мини макси лиге –прављење
распореда, координација
активности у округу,ангажовање
лекара

Састанак окружних
координатора
Направљени распореди
10дана уочи почетка
ревијалног дела од 20.10 до
01.11. 2014. год.

Ревијални део лиге новембар,
децембар 2014. год.

Ревијални део лиге део лиге
у трајању од 2 месецановембар, децембар

Подношење извештаја

Поднет извештај о
реализацији ревијалног дела
лиге 10 дана по завршетку

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

Припрема такмичарског дела
10 дана пре почетка

Такмичарски део мини макси
лиге,фебруар,март

Такмичарски део мини макси
лиге фебруар, март

Одржан такмичарски
део
Око 20 екипа учествује

Подела признања

Подела признања на крају
лиге Пирот-април месец до
15.04

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

Подношење завршног извештаја

Завршни извештај поднет 10
дана по завршетку лигеаприл месец

Поднет извештај
Око 300 деце
обухваћено лигом

7.

Организован ревијални
део

Одржан ревијални део
лиге
Учествовало око 30
екипа из целог округа

8.

9.

10.

Завршен ревијални
део,поднет извештај
Створени услови за
одржавање
такмичарског дела

11.

12.

13.

Функција пројекта (функционална класификација): 810
Приходи и примања пројекта
Наменски приходи
Извор
финансирања
01

Економска
класификација
423
424
426

Износ
Износ
(2014.
Опис
(2014. год)
год)
Еко. клас.
Средства из буџета
110.000 110.000
Укупно
110.000 110.000
Расходи и издавањапројекта
Износ
Опис
2012
2013
2014
Услуге по уговору
20.000
Специјализоване
70.000
услуге
Материјал
20.000

Назив прихода
-

2015
30.000

2016
40.000

80.000

90.000

30.000

40.000

125

Укупно– по
110.000
140.000
170.000
годинама
Укупанбуџетпројек
та
420.000
1. Правни основ пројекта:
- Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009 до 2013
године
-

Закон о спорту

-

Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период од 2009 до 2013 године

-

Стратегија младих у Републици Србији

-

Oдлука о буџету Општине Пирот за 2014. год.

2. Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законска обавеза б) висок в)
средњи г) низак
3. Ризици остварења пројекта:
Мали број пријављених екипа
4. Извори верификације:
уговор, извештаји, рачуни
5. Значај пројекта :Пројекат Минимакси лиге реализује се у циљу промоције спорта, здравих
начина живота, ферплеја, толеранције. Пројекат jе намењен деци, реализује се у многим
градовима у Србији и у току његове реализације деца се друже крозс спортску активност,
уче се да губе и побеђују и поштују противника.
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НАЗИВ И ШИФРА
ПРОЈЕКТА:
„Манифестација
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
пливање за
РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: Спортски центар Пирот
Богојављенски крст“
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
Шифра : СЛЕР 4.3.4.7.
ПРОЈЕКТА: Ненад Ђорђевић
Веза пројекта са програмом:Пројекат је део Програма организовања спортско рекреативних
манифестација
Шифра : СЛЕР 4.3.4 , који је у функцији остварења стратешког циља Унапређење спортскорекреативних активности и физичке културе општине Пирот .Пројекат је од великог значаја јер
се ради о традиционалној манифестацији првенствено верског али и спортско туристичког значаја
Редб
Активност
Индикатор
Жељени резултат
р.
Образовање организационог
Именовање чланова 15 дана пре
Оформљен
одбораманифестације до 04.01.2014
организациони одбор
1.
Доношење плана
Састанак организационог одбора
Донет план
манифестације
До 07.01.2014
манифестације
2.

3.

Информисање јавности –
позив за пријављивање
кандидата

Огласи и обавештења у локалним
медијима 10 дана уочи
манифестације
Састанак организационог
одбора,координација активности
7 дана уочи манифестације

4.

Организација манифестацијеобавештења ХЕ Пирот,
полицији,хитној ангажовање
спасиоца
Одржавање
манифестације,литије кроз
град,пливање за крст,ручак за
учеснике,подела признања

Манифестација одржана 19.
Јануара на Градском купалишту

Подношење извештаја

Извештај поднет до 01.02.2014

Манифестација
организована
Манифестација
одржана,учествовало
око 100пливача,преко
2000 људи
присуствовало

5.
6.

Јавност информисана
Пријављени кандидати

Поднет извештај

Функција пројекта (функционална класификација): 810
Приходи и примања пројекта
Наменски приходи
Извор
финансирања
01

Износ
Износ
(2014.
Опис
(2014. год)
год)
Средства из буџета
45.000
45.000
Укупно
45.000
45.000
Расходи и издавања пројекта

Економска
класификација

Опис

423

Услуге по уговору

426

Материјал

2012

2013

Еко. клас.
Износ
2014

Назив прихода
-

2015

25.000

30.000

20.000

25.000
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2016
40.00
0
30.00
0

Укупно– по
70.00
45.000
55.000
годинама
0
Укупанбуџетпројек
та
170.000
1. Правни основ пројекта:
- Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009 до 2013
године
- Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период од 2009 до 2013 године
- Стратегија младих у Републици Србији
- Oдлука о буџету Општине Пирот за 2014. год.
2. Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законска обавеза
б) висок в) средњи
г) низак
Ризици остварења пројекта:
- Мали број пријављених кандидата
- Недостатак координисанх активности
4.Извори верификације:
уговори, рачуни, извештаји у медијима
5. Значај пројекта: Манифестација Пливања за Богојављенски крст је традиционална
манифестација првенствено верског али и спортско туристичког значаја. Пирот је међу 10ак градова у којима се ова манифестација одржава и сваке године број пријављених
кандидата све је већи. Спортски центар Пирот има технички капацитет организације
оваквих масовних манифестација са укљученом организацијом спасилачких служби с
обзиром на то да управља купалиштем у летњем периоду.
3.
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НАЗИВ И ШИФРА
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ
ПРОЈЕКТА:
КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: Спортски центар
„Унапређење стручног
Пирот
рада у области спорта у ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА
локалној самоуправи “
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Ненад Ђорђевић
Шифра : СЛЕР 4.3.4.8.
Веза пројекта са програмом:Пројекат је део Програма организовања спортско рекреативних
манифестација Шифра : СЛЕР 4.3.4 , који је у функцији остварења стратешког циља Унапређење
спортско-рекреативних активности и физичке културе општине Пирот. Пројекат има изузетан
едукативни значај јер даје смернице за реализацију било каквих спортско рекреативних
активности и манифестација-упознаје са Стратегијом развоја спорта и њеним циљевима.
Редб
Активност
Индикатор
Жељени резултат
р.
Ангажовање
Стручни предавачи ангажовани 30 дана пре
Ангажовани
стручних
реализације семинара
стручни предавачи
1.
предавача
Уговорена сала и обезбеђено озвучење 10 дана
пре реализација

2.

Техничка
организација
семинарауговарање сале,
озвучења

Штампа брошура у 100 комада
3 прилога у локалним медијима,
Позвани гости спортисти, спортски
радници,руководства спортских центара из
округа –сви субјекти

3.

Промотивне
активности,инфо
рмисање
јавности,
позивање
гостију
Реализација
семинара

Реализација једнодневног семинара прве
недеље фебруара месеца до 10.02.2014.

Семинар
реализован
Присуствовало око
50
званица

Надзор
реализација
пројекта

Написан завршни извештај о реализацији
пројекта до 30. марта 2014. године

Руководство
општине
извештено о
реализацији
пројекта

4.

Обезбеђени
технички услови за
организацију
семинара

Јавност
информисана о
семинару

5.

Приходи и примањапројекта
Наменскиприходи
Извор
финансирања
01

Опис
Средства из буџета
Укупно

Износ
(2014. год)
60.000
60.000

Износ
(2014.
год)
60.000
60.000

Еко. клас.
-

Називприхода
-
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Расходи и издавањапројекта
Економска
класификација

Опис

2012

2013

Износ
2014

2015

2016
80.00
0
80.00
0

60.000
70.000
Услуге по уговору
Укупно– по
60.000
70.000
годинама
Укупан
буџетпројекта
210.000
1.Правни основ пројекта:
- Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009 до 2013
године
423

-

Закон о спорту

-

Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период од 2009 до 2013 године

-

Стратегија младих у Републици Србији

-

Oдлука о буџету Општине Пирот за 2014. год.

2.Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законска обавеза
средњи г) низак
3. Ризици остварења пројекта:
Мали број посетилаца

б) висок

в)

4.Извори верификације:
- Уговори
- Рачуни
- чек листе
- фотографије
5. Значај пројекта : Семинар „Семинар Закон о спорту и стратегија развоја спорта на локалу, улога
спортских центара“ је јединствени пројекат намењен спортским радницима, спортистима,
клубовима , званицама из пиротског округа-директорима и запосленима у спортским
центрима у пиротском округу. Предавачи на семинару били би реномирани спортски
стручњаци, гости из Министарства спорта. Основни циљ семинара је едукативни али и
успостављање интензивније сарадње у пиротском округу као и међу главним субјектима
развоја спорта-клубовима, спортским савезима, спортистима и логистиком-спортским
центрима.
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НАЗИВ И ШИФРА
ПРОЈЕКТА:
„Јавни рад „ Социјална
интеграција особа са
инвалидитетом
запошљавањем у
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
спортским
РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: Спортски центар Пирот
делатностима“
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
Шифра : СЛЕР 4.3.4.9
ПРОЈЕКТА: Ненад Ђорђевић
Веза пројекта са програмом:Пројекат је део Програма организовања спортско рекреативних
манифестација
Шифра : СЛЕР 4.3.4 Пројекат има велики социјални значај и инклузивни карактер.
Редб
Активност
Индикатор
Жељени резултат
р.
1.
Припрема апликационог
Припрема апликационог
Припремљен предлог
формулара на објављен
формулара од фебруара до 15
пројекта
конкурс Националне службе за
марта 2013 године
запошљавање
2.
Подношењепредлога пројеката Подношење предлога пројеката
Одобрена реализација
на Конкурс Националне
До рока за пријаву на конкурс
пројеката
службеза Јавнерадове за особе
до 26.04.2013године
са инвалидитетом
3.
Припремне активности за
Припремне активности за
Потписан Уговор о
закључење уговора-отварање
закључење уговора у рокуод 30
реализацији пројекта
наменских
дана од доношења Одлуке о
23.07.2013
подрачуна,припрема
реализацији пројекта
документације,селекција
лица,потписивањеуговора о
раду
4.
Реализација активности на
Ангажовано 5 особа са
пројекту ускладу са термин
инвалидитетом на пословима
планомвођења евиденција спортско
Реализоване
рекреативних активности у
активности
периодима реализације
пројеката
5.
Подношење месечних
Подношење месечног извештаја
извештаја о реализацији
о реализацији пројекта и захтева
Предати извештај
пројекта и захтева за пренос
за пренос до 10.ог у месецу у
средстава
току 2013
6.
Подношење месечног
Подношење месечног извештаја
извештаја о реализацији
о реализацији пројекта и захтева
Предат извештај
пројекта и захтева за пренос
за пренос средстава за месец
средстава за месец децембар
децембар до 10.01.2014
7.
Реализација активности на
Ангажовано 5 особа са
пројекту ускладу са термин
инвалидитетом на пословима
Реализоване
планомвођења евиденција спортско
активности
рекреативних активности до
23.01.2014.
8.
Подношење месечног
Подношење месечног извештаја
Предат извештај
извештаја о реализацији
о реализацији пројекта и захтева
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9.

пројекта и захтева за пренос
средстава за месец јануар
Подношење финалног
извештаја

за пренос средстава за месец
јануар до 10.02.2014.
Подношење финалног извештаја
до 10 марта 2014. год.

Поднет финални
извештај пројекат
завршен

Приходи и примања пројекта
Наменскиприходи
Извор
финансирања

07

Опис
Трансфери од
других нивоа
власти
Укупно

Износ
(2014. год)
412.000

Износ
(2014.
год)

Еко. клас.

Назив прихода

-

-

412.000

412.000 412.000
Расходи и издавањапројекта

Економска
класификација

Износ
Опис
2012
2013
2014
2015
2016
Плате и додаци
О:
О:330.000
запослених
720.000
411
Доприноси
О:60.000
послодавца
412
О:130.000
415
превоз
О: 50.000 О:20.000
421
провизија
О: 7.000
О:2.000
426
материјали
О: 3.500
Укупно– по
412.000,00
годинама
910.500
Укупанбуџетпројек
та
1.322.500
1. Правни основ пројекта:
- Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009 до 2013
године
-

Закон о спорту

-

Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период од 2009 до 2013 године

-

Стратегија младих у Републици Србији

-

Стратегија за особеса инвалидитетом.

2. Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законска обавеза
средњи
г) низак
3. Ризици остварења пројекта:
Кашњења преноса средстава одстране НСЗ
4. Извори верификације:
уговор, извештаји, рачуни

б) висок
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в)

5. Значај пројекта : Пројекат Јавних радова реализује се са основним циљем да категорије
становништва које су дуго на евиденцији НСЗ добију привремени посао и на неко време
реше своју материјалну егзистенцију. Пројекат има социјални ефекат.Пројекат поред тога
има инклузивни значај јер се ради о упошљавању особа са инвалидитетом у обласи
спортских делатности Спорт сам по својој природи представља интегришући фактор и
омогућава снажнију интеграцију ових особа у локалну заједницу.Реализација овог пројекта
одобрена је у 2013 години пројекат је почео са реализацијом 23.07.2013 и траје до
23.01.2014 године.
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