
Извештај о спроведеним активностима на пројекту Партиципативно 
буџетирање 2021.год.

Са активностима на пројекту Партиципативно буџетирање почело се августа 
месеца и то упућивањем позива грађанима да се укључе у процес прикупљања 
предлога путем предвиђеног обрасца. Прикупљање предлога је трајало од 24.08.-
03.09.2021. године. Том приликом су прикупљена 84 предлога. На састанку Тима за 
за ПБ који је одржан 10.09.2021. год. одлучено је да се на анкетном листићу нађу 
следећи предлози:

1. Обнова цркве Свети Ђорђе у селу Засковци
2. Обележавање стаза до водопада Суво Врело, Лењивац, Клопет и пећине Печ у 

селу Бела
3. Сређивање центра села Велики Јовановац (Мобилијар за децу и клупе)
4. Обнављање старих помен чесми у Великој Лукањи поред главног пута од 

Лукањског гробља до Међуизвора (4 чесме: Балика, Суизвор, Међуизвор и 
Коњештип)

5. Уређење бициклистичке стазе ‘’Бајк парк'' на четвртом километру.

Анкета је спроведена од 20.09.2021. до 01.10.2021. године у услужном центру  и на   
званичном сајту Града Пирота. Резултат гласања је у наставку:

Резултати гласања - Партиципативно буџетирање 2022. год.

Р.Б
. Предлог

Број гласова 
на анкетном 

листићу 
Број гласова 

на сајту Укупно %

1
Обнова цркве Свети Ђорђе у селу 
Засковци 292 30,084 30,376

34.2
6

2

Обележавање стаза до водопада Суво 
Врело, Лењивац, Клопет и пећине Печ 
у селу Бела 7 5,035 5,042 5.69

3

Сређивање центра села Велики 
Јовановац (Мобилијар за децу и 
клупе) 11 16,790 16,801

18.9
5

4 Обнављање старих помен чесми у 
Великој Лукањи поред главног пута 
од Лукањског гробља до Међуизвора 
(4 чесме: Балика, Суизвор, Међуизвор 

48 3,353 3,401 3.84



и Коњештип)

5
 Уређење бициклистичке стазе ‘’Бајк 
парк'' на четвртом километру 263 32,790 33,053

37.2
8

 УКУПНО: 621 88,052 88,673  

Утврђено је да је највећи број гласова добио предлог Уређење бициклистичке 
стазе ‘’Бајк парк'' на четвртом километру и то  33.053 гласова на сајту града и 
на анкетним листићима. Одлучено је да се овај предлог уврсти у нацрт Одлуке о 
буџету за 2022. годину као део Партиципативног буџетирања за које је за 2022. 
годину намењено 1.100.000,00 динара.

 Тим за партиципативно буџетирање


