
Позив на гласање – Партиципативно буџетирање – Укључи се и подржи пројекат 

Oве године акција прикупљања предлога у оквиру пројекта Партиципативно буџетирање

прошла је веома запажено, са великим бројем прикупљених предлога у Услужном центру. 

Акцији прикупљања предлога одазвало се и дало свој предлог око 460 грађана. Укупан

број јединствених предлога је 112, што знатно мање у односу на број учесника јер је велики

број грађана дало исте предлоге који се углавном односе на асфалтирање, повезивање улица

или сређивање домова културе у месним заједницама... 

Претходне године се Тим за Партиципативно буџетирање приликом избора предлога који

су се нашли на анкетном листићу придржавао критеријума за избор предлога који није већ

обухваћен планом буџета неког буџетског корисника и који је дао већи број грађана (што

указује да је више грађана препознало тај проблем). 

За  разлику  од  прошле  године,  када  је  требало  изабрати  5  предлога  за  анкету  од

пристиглих  предлога  од  којих  су  сви  били  инфраструктурног  карактера,  ове  године  се

одлучивало и о предлозима другачијег типа. Наиме, одлучено је да један од предлога буде

културно-историјског  карактера,  да  један  буде  научно-едукативног  карактера,  један

који се односи на  енергетску ефикасног, а да три предлога који ће се наћи на анкетном

листићу  буду  инфраструктурног  карактера.  Дакле,  критеријум  за  избор  је  био  одабир

предлога из што разноврснијих области које утичу на живот, образовање и културу наших

суграђана, као и финансијске и техничке могућности Градске управе да одабрани предлог

спроведе до краја. 

На  састанку  Тима  за  Партиципативно  буџетирање  сви  присутни  изнели  су  своје

мишљење и дали примедбе и сугестије. Чланови Тима сматрају да је пристигао велики број

предлога који објашњавају проблеме који су саставни део програма јавних установа, те да је

велики  број  предлога  инфарстуктурног  карактера  где  не  постоје  разрешени  правно-

имовински односи или предлози који су саставни део капиталног планирања. Представници

Градске  управе  су  се  на  овај  начин  додатно  информисали  о  постојећим  проблемима

суграђана  и  настојаће  да  систематизују  све  идентификоване  проблеме  и  проследе  их

надлежним институцијама. 



Коначан  закључак  састанка  је 6 одабраних  предлога   који  ће  се  наћи  на  анкетном

листићу, а то су следећи предлози:

 Изградња  споменика  српско-француског  пријатељства   поводом  100.

годишњице  ослобођења  Пирота  у  Првом  светском  рату,  која  се  обележава

октобра 2018. год.,

 Набавка  штедљивих  соларних  клупа  (Клупа  представља  пуњач  мобилних

уређаја - обновљиви извор енергије и има уграђен показивач чистоће ваздуха),

 Сарадња са Центром за промоцију науке -  програм "Мобилни планетаријум"

(сферни биоскоп који пројектује слике звезданог неба и објеката у универзуму),

 Уређење  свих  аутобуских  стајалишта  и  формирање  кућица  -  заштита  од

падавина на истим на кружном путу Пољска Ржана - село Извор,

 Асфалтирање пет попречних сокака у улици Војводе Момчила између кућних

бројева 75 и 155 према селу Гњилан,

 Сређивање пута од измештеног Лукањског гробља до викенд насеља "Грмље" на

Завојском језеру.

Анкета ће бити организована  10. новембра у 10 часова на Градском тргу, где ће

грађани  гласањем  одабрати  који  ће  од  ових  предлога  (један  или  два  предлога,  у

зависности од износа који је потребан за његову реализацију) бити део Одлуке о буџету

Града Пирота за 2017. годину. Осим на Тргу, грађани ће моћи да гласају и у просторијама

Градског  услужног  центра  у  периоду  од  10.  до  18.  новембра.  Резултати  гласања  биће

доступни  на  сајту  и  представљени  у  оквиру  буџетске  јавне  расправе  која  ће  бити

организована пре доношења Одлуке о буџету за идућу годину. 


