
1. Основни подаци о НВО:  
 
Назив НВО   Друштво за заштиту животне средине „Стара планина“ 
Седиште       Пирот 
Адреса          Миџорска 31 
Телефон       0605750232, 010510020 
Факс              010510071 
e – mail         drustvostaraplanina@gmail.com  
Интернет адреса    www.stara-planina.rs 
 

2. Подаци о банци: 
 
Назив банке ALPHA BANK 
Број рачуна 180-7061210004647-44 
Адреса банке, Српских владара 92, експозитура Пирот 

3. Опис невладине организације, односно удружења грађана: 
Почела са својим активностима  07.10.1996, пререгистрована по новом закону  16.05.2011г. 
Најважнији реализовани пројекти : 
Пројекат. Израда студије „Природне и културне вредности Специјалног резервата природе 
Јерма.“  Вредност пројекта 18 000 еура. 
Реализован 2013г. Као подизвођач за програм пркограничне сарадње Србија – Бугарска. 
Опланети се рециклирај – пројекат у оквиру Зелене инијативе коју чине 12 организација на 
националном нивоу. Вредност пројекта 10 000 еура. 
 Реализован 2012г. 
Отворено двориште - пројекат у оквиру конкурса општине Пирот, вредност пројекта 1000 
еура. Реализован 2012г. 
 Изградња едукативно – рекреативног система екостаза на подручју слива реке Височице, 
финансиран у програму јавних радова Националне службе за запошљавање, вредност пројекта 
15 000 e. Реализован 2011г. 
 «Стара планина – биодиверзитет или туризам питање је сад», пројекат финансиран од стране 
Младих Истраживача Србије 2011г.  Вредност пројекта 3000 еура. 
Да се упознамо, пројекат финансиран од стране Међународне организације за миграцију 
(ИОМ) 2010г. Вредност 1500 еура 
Сеоске жене неискоришћен потенцијал, финансиран од стране Министарства за рад и 
Запошљавање. Вредност 4500 еура. 
Кале – Сарлах, Природа и историја заједно за одрживи развој општине Пирот. финансиран 
од стране РЕЦ-а. Вредност 9000 еура  
Пројекат: Повезивање грађана са њиховим представницима у Народној скупштини Републике 
Србије 
финансиран од стране ОЕБС-а, 2008г, Вредност 5 000 еура 
«У свету птица и шумских духова» пројекат финансиран од стране Холандске Амбасаде 2008г 
Вредност 9000 еура 
Од Ниша до Своге – Туризам између пријатеља и добрих суседа. Пројекат у оквиру суседског 
програма Србија – Бугарска, Вредност пројекта 80 000 еура. 
Пројекат Вуна са Старе планине, Вредност 7000 еура Финансиран од стране РЕЦ-а. 
Пројекат:» Природа ће нам помоћи да окренемо нови лист», 2005г. 
Вредност 35 000еура, Финансиран од стране РЕЦ-а. 2003г 
 
Поред образовања младих за заштиту животне средине друштво се бави и питањима 
децентрализације, проблемом загађења, заштитом биодиверзитета и осталим темама у 
вези заштите животне средине. 
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3 а.  Чланови Управног одбора организације: 
 

Име и презиме Занимање Позиција у УО Број година 
проведених у УО 

Драган Ташков Дипл. Инг ЗНР Председник 15 

Станојевић Милан Дипл.инг 
елекротехнике 

члан 1 

Драгољуб Алексић Економиста Члан 1 

Милисав Ташков Дипл. Инг. 
Електротехнике 

Члан 1 

Александар 
Игњатовић 

Технолог члан 1 

 
4. Кадровска и материјална опремљеност: 

 
4.1. Годишњи приходи за последње три године ( изражено по годинама и по изворима 
прихода)  
2013. Укупно 2 100 000 динара 
Пројекат. Израда студије „Природне и културне вредности Специјалног резервата природе 
Јерма.“ 
 
2012. Укупно око 1 000 000 динара 
Пројекат Опланети се око 800 000 дин, и неколико мањих општинских  пројеката у вредности 
око 200 000 дин. 
 
2011. Укупно 2 046 000 
          1 530 000, Национална служба за запошљавање, Београд 
            150 000, општина Пирот 
             286 000, БЦИФ, Београд 
             80 000, Протекта, Центар за развој грађанског друштва Ниш 
 
4.2. Број стално и привремено запослених по категоријама 
Привремено запошљени . 3 особе, Пројект менаџер, Пројект координатор,Административни 
радник. 
3 стална стручна сарадника 
4.3. Опрема и канцеларије 
Кроз РЕЦ-ов СЕКТОР програм успоставили смо сталну канцеларију 2009г. 
Опрема: 1 Лап топ, рачунар Пентиум 3, штампач, копир апарат. 
 
4.4. Остали ресурси ( волонтери, организације са којима сарађујете, мреже чији сте члан и 

сл. ) 
 
Друштво је члан следећих мрежа НВО: 
Национална коалиција за децентрализацију – мрежа НВО које раде на децетрализацији 
Србије у различитим областима. 
Натура 2000 Ресурс Центар Србија – мрежа за примену ЕУ законодавства у области 
заштићених природних добара. 
Зелена Листа Србије – мрежа за ефикаснији третман отпада 
Бевман мрежа за третман и коришћење електронског отпада. 
Посебно значајан ресурс су млади волонтери, у акцијама друштва у протеклом периоду 
учествовало је у зависности од типа акције и до 40 волонтера. 


