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ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ 
О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

ЗА 2023. ГОДИНУ

Позивају се грађани, привреда, удружења и стручна јавност да учествују у јавној расправи о
Нацрту одлуке о буџету за 2023. годину града Пирота. Нацрт одлуке о буџету за 2023. годину
се даје на јавну расправу од 21.10.2022. године до 09.11.2022. године.

Овим позивом отвара се дискусија са грађанима о Нацрту одлуке и очекују се сугестије и
коментари грађана на предложени документ. Предлози, сугестије, иницијативе и коментари
грађана,  удружења  и  стручне  јавности  могу  се  доставити  Градској  управи  града  Пирота
путем  електронске  поште  на  e-mail  адресу:  budzet@pirot.rs или путем  поште  на  адресу:
Градска управа Пирот, Одељење за привреду и финансије, ул.Српских владара бр.82, 18300
Пирот,  односно  предајом  образаца  лично  на  шалтеру  писарнице  у  Градском  услужном
центру. Сугестије  доставити на  посебном обрасцу/упитнику  који  је  доступан  на  шалтеру
писарнице  односно  на  интернет  страници  Града  путем  следећег  линка:
https://www.pirot.rs/index.php/dokumenta/budzet/105-2023-god.

Предлози,  сугестије  иницијативе  и  коменари  примају  се  у  току  трајања  јавне  расправе,
закључно са 09.11.2022. године. 

Одељење за привреду и финансије надлежно је за давање информација у вези са областима
на коју се односи предложени Нацрт одлуке о буџету за 2023. годину града Пирота, e-mail
адреса: budzet@pirot.rs.

Отворени  састанак  представника  надлежних  органа  Града,  односно  јавних  служби  са
заинтересованим  грађанима,  привредницима,  представницима  удружења  грађана  и
средстава јавног информисања одржаће се у згради Градске управе у Скупштинској сали
дана 07.11.2022. године са почетком у 12:00 часова.

Нацрт Одлуке о буџету за 2023. годину, Грађански водич кроз Нацрт одлуке о буџету
за 2023. годину и предлог капиталних инвестиција за 2023. годину као и образац/упитник за
додатне  предлоге  и  сугестије  о  Нацрту  одлуке,  можете  преузети  на  страници:
https://www.pirot.rs/index.php/dokumenta/budzet/105-2023-god.
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