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

Oве године акција прикупљања предлога у оквиру пројекта Партиципативно буџетирање

није прошла толико запажено као прошле године. 

Укупан број јединствених предлога је 29, велики број грађана је дало исте предлоге који

се углавном односе на сређивање инфраструктуре  у месним заједницама... 

Одабрано је 5 предлога за које може да се гласа. На анкети ће се наћи свих 5 предлога

који се тичу инфраструктуре а један је научно-едукативног карактера и то предлог који је и

прошле године био на анкети, али није изгласан (грађани су га опет предложили) . Бирани су

предлози  који нису  већ  обухваћени  прелиминарним  планом  буџета  неког  буџетског

корисника.

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 предузећа, 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 да се на анкетном листићу нађу следећи предлози:

 Уредити десну пешачку стазу од новоизграђеног моста до болнице са 
постављањем мобилијара и дрвореда

 Асфалтирање пута до објекта ''Кула'' код села Расница
 Изградња игралишта у новом насељу Гњилан 2
 Решење проблема атмосфеских вода у насељу Прчевац и усмеравање

у Градашничку реку
 Сарадња са Центром за промоцију науке - програм "Мобилни 

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

Анкета ће бити организована од 22.10. до 10.11 у Услужном центру Градске управе и на 
сајту Града Пирота( www.pirot.rs ), 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 2019. годину. 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. 

http://www.pirot.rs/

