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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА УПРАВА ПИРОТ
Број: 
Датум:22.11.2021.год.
Пирот

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о буџету града Пирота за 
2022. год.

Због препорука здравствених радника и мера Владе Републике Србије у вези 
са спречавањем ширења Корона вируса, и ове године јавна расправа о Нацрту 
Одлуке о буџету града Пирота за 2022. годину обављена је електронским путем. 

На званичном сајту града Пирота објављен је текст Нацрта Одлуке о буџету 
града Пирота за 2022. годину, Грађански водич кроз Нацрт Одлуке о буџету за 2022. 
год. и образац за предлоге, примедбе и сугестије. 

Јавна расправа о Нацрту Одлуке о буџету града Пирота за 2022. годину 
спроведена је у периоду од 27.10.2021. до 15.11.2021. године. 

У току јавне расправе пристигли су следећи предлози:

- Обезбеђивање станарима улице Стојана Миладиновића, који су у сокаку, 
који излазе на улицу Милована Глишића, улицу за пролаз,

- Израда пројектно техничке документације за пренамену површине 
намењене за индустрију на подручју мз Радин До (простор иза фабрике 
Столар између улице Рузмарина и Јоргована) и исту наменити за изградњу 
малих спортских терена, дечијег забавног парка као и површину за 
изградњу парка,

- Замена дела водоводне мреже и пресвлачење асфалтом улицe Циклама,
- Завршетак улице Нишавски одред од броја 71 до пружног прелаза ка селу 

Извор,
- Проширење дела улице Рузмарина од Столара до раскрснице 

ул.Рузмарин, Циклама и Каранфила,
- Решавати путну инфраструктуру према Старој планини (Јабучко равниште, 

Бабин зуб, ракитска гора, Миџор) из правца Темска – Засковци, Топли До и 
Завојско језеро, Засковци и Топли до, као и Дојкинци – Арбиње, Топли До.

Сви пристигли предлози су узети на разматрање и анализу од стране 
Одељења за привреду и финансије града Пирота. Предлози који се тичу замене 
водоводне мреже и уређења инфраструктуре су прослеђени Јавним предузећима на 
даљу анализу и надлежност. Од Јавног предузећа за планирање и изградњу смо 
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добили потврду да се предлог Завршетак улице Нишавски одред од броја 71 до 
пружног прелаза ка селу Извор налази у Плану капиталних инвестиција 2021-2024. 
год.и да је у току израда пројектне документације. Што се тиче свих осталих предлога 
који се тренутно не налазе у програму пословања биће разматрани и узети у обзир у 
наредном периоду.

Коначна верзија Нацрта Одлуке о буџету града Пирота за 2022. годину са овим 
извештајем биће достављена Градском већу на даље поступање.


