
Р.Б. Предлог Број предлога

1

Набавка штедљивих соларних клупа 

(Клупа представља пуњач мобилних 

уређаја - обновљиви извор енергије и 

има уграђен показивач чистоће ваздуха) 1

2

Набавка штедљивог соларног дрвета 

(Дрво представља пуњач мобилних 

уређаја - обновљиви извор енергије, 

поседује могућност за WiFi и има уграђен 

показивач чистоће ваздуха) 1

3

Набавка туристичког возића који би 

кружио центром града, ако постоји 

могућност и неком деоницом Кеја 1

4

Формирање оnline градског сервиса - 

двосмерна комуникација грађана и 

Управе (постављање питања, 

пријављивање проблема, предлагање 

решења проблема грађана) 1

5

Уређење свих аутобуских стајалишта и 

формирање кућица - заштита од 

падавина на истим на кружном путу 

Пољска Ржана - село Извор 1

6

Изградња споменика српско-

француског пријатељства  поводом 

100. годишњице ослобођења Пирота у 

Првом светском рату, која се 

обележава октобра 2018. год. 1

7

Идвајање средстава за издавачку 

делатност - издавање књига и других 

публикација од интереса за развој 

пиротског краја (о додели средстава би 

одлучивала Комисија за издавачку 

делатност) 1

Предлози грађана 



8

Отварање научно-технолошке 

лабораторије (научни центар) са 

неколико целина: простор за учење, 

дискусију, библиотека, просторија за 

рачунаре и електронику и радионица са 

заједничким алатима 1

9

Сарадња са Центром за промоцију науке - 

програм "Мобилни планетаријум"  

(сферни биоскоп који пројектује слике 

звезданог неба и објеката у универзуму) 1

10

Сарадња са Центром за промоцију науке - 

програм "Научни камион" (покретна 

учионица, лабораторија, изложбени 

простор, простор за радионице и 

трибине) 1

11

Уређење и осветљење платоа у насељу 

АТП, код пицерије "Мама Роса"и кафане 

"3." (клупе, жардињере, осветљење - 

велики проблем окупљање у мраку 

проблематичних особа и зависника) 1

12

Уређење стазе која води до Даг Бањице 

(асфалт или нека алтернатива и 

осветљење у деловима где је то могуће) 1

13

Асфалтирање пута који води од моста до 

гробља у селу Суково 1

14

Асфалтирање Церске улице (постојећи 

асфалт потпуно уништен)

15

Изградња дечијег игралишта са пратећим 

мобилијаром у насељу Сењак (код 

затвореног базена) 1

16

Проширење дела улице Браће 

Даскаловић (у дужини око 40м ка улици 

Кнеза Лазара) 61

17

Изградња аутобуског стајалишта у улици 

Војводе Момчила између боја 92 и 155 1

18

Афалтирање прилаза до зграда 

солидарности у улици Драгољуба 

Миленковића 1

19

Постављање контејнера или корпи за 

отпатке на паркингу поред "Пантиног 

моста" 1

20 Сређивање сточне пијаце 1

21

Уређење пешачке стазе од кружног тока 

до пруге према насељу Прчевац 1



22

Постављање клупа у улици Николе 

Пашића 1

23

Постављање огледала на раскрсници 

Градашница- Прчевац-Ђерам- Град због 

неперегледности 1

24

Уређење две пешачке стазе поред Кеја у 

Старом Тигровом насељу у улици Јована 

Скерлића 1

25

Уређење улица у ромском насељу 

Расадник 1

26

Уређење тротоара и расвете у улици 

Јосифа Панчића 1

27

Санација ударних рупа у улици Јерине 

Николић ка улици Јосифа Панчића 1

28

Уређење дечијег игралишта у улици 

Јерине Николић ка улици Јосифа 

Панчића 1

29

Уредити одлагање комуналног отпада 

(подземни контејнери) у улици Јерине 

Николић ка улици Јосифа Панчића 1

30

Повезивање улице Бели багрем са 

улицом Рузмарина у насељу Радин до 

(просецање и тампонирање преко 

слободне парцеле, а асфалтирање у 

наредном периоду) 101

31

Осветљење улице Шести колосек (од 

улице Капетана Карановића до улице 

Јоргована) 2

32

Изградња тротоара у делу где недостаје 

и реконструкција постојећег у  улици 

Шести колосек (од улице Капетана 

Карановића до улице Јоргована) 2

33

Асфалтирање дела улице Циклама од 

броја 108-114  у насељу Радин до 6

34

Повезивање улица Рузмарина и 

Јоргована у насељу Радин до (постојећа 

улица веома стрма, са оштром кривином 

и непрегледна) 1

35

Проширење дела улице Рузмарина од 

раскрснице улица Рузмарина, Циклама, 

Каранфила ка бившој фирми Столар 1

36

Проширење дела улице Циклама од 

броја 92 до 96 у насељу Радин до 1

37

Реконструкција асфалта и тротоара у 

улици Височки пут (улицу су уништили 

камиони који превозе материјал за 

Коридор10) у насељу Прчевац 6



38

Уредити Добродолску улицу у насељу 

Прчевац (прекопани делови улице нису 

асфалтирани) 1

39

Чишћење повшине између насеља 

Прчевац и Тијабарског гробља (чишћење 

отпада) 1

40

Решавање проблема одводних вода у 

насељу Прчевац (кишница и бујичне воде 

које се сливају преко улица) 1

41

Обезбеђење просторија за месну 

заједницу Прчевац 1

42

Боље уређење простора око бувље 

пијаце (асфалтирање паркинга и 

враћање продаваца на простор који је 

прописан за тезге) 1

43 Дислокација аутобуске станице 1

44

Забрана продаје робе у парку код зелене 

пијаце 1

45

Уређење улаза у град из правца улице 

Војводе Момчила до улице Српских 

владара (постоји нацрт предлога на 

листићу) 1

46 Предлог да град добије омбудсмана 1

47

Предлог да град добије градског 

повереника за равноправност 1

48

Предлог да град добије институцију за 

борбу против корупције 1

49

Уређење крака Таковске улице према 

улици Нишавски одред 1

50

Асфалтирање споредних сокака у селу 

Крупац 1

51

Замена азбестних цеви водовода у селу 

Крупац 1

52

Изградња капела на оба гробља у селу 

Крупац 1

53

Реконструкција моста на Нишави код 

села Крупац 1

54

Поправка и чишћење јавних чесми у селу 

Крупац 1

55

Решње проблема канализације (не 

постоји) у селу Гњилан, место звано 

Белава 2

56

Асфалтирање пута где је прошла 

канализација и Градинског пута у селу 

Гњилан 3

57

Преуређење дома културе и свлачионице 

у селу Гњилан 5



58

Асфалтирање пет попречних сокака у 

улици Војводе Момчила између кућних 

бројева 75 и 155 према селу Гњилан 90

59 Реконструкција 10. улице у селу гњилан 1

60

Реконструкција канала од чесме испод 

Основне школе у селу Гњилан 1

61

Реконструкција улице-пута од старог 

вашаришта ка Градској болници 1

62

Регулисање отпадних вода са горње 

стране у селу Гњилан 1

63

Регулисање уличног осветљења у селу 

Гњилан 1

64

Уређење аутобуског стајалишта и 

целокупаног простора код Градске 

болнице 1

65

Промена азбестних цеви на водоводу у 

селу Гњилан 1

66 Уређење сеоских путева у селу Ореовица 2

67

Пресвлачење асфалтом пут Сопот - 

Ореовица 1

68

Уређење зграде месне заједнице и 

амбуланте у селу Ореовица (поправка 

крова, кречење просторија и прикључак 

за струју) 2

69 Поправка крова школе у селу Темска 1

70

Завршетак асфалтирања пута Темска - 

Рагодеш 3

71

Замена азбестних цеви водовода у селу 

Темска 1

72

Уступање задружних зграда месној 

заједници Темска ради даљег уређења и 

одржавања у селу Темска 1

73

Осветљење моста на Темштици у 

Темској и тиме прилагодити да буде 

туристичка атракција (мост је зидан 

после другог светског рата) 1

74

Постављање тезги у центру села Темска 

на којима би се продавали домаћи 

производи туристима 1

75 Уређење потока Добрина у селу Темска 1

76

Уређење купалишта "Криви вир" на 

Темштици код села Темска 1

77

Осветљење крста "Спасовдан" на стени 

према манастиру "Свети Ђорђе" 1



78

Асфалтирање пута до места Војна у селу 

Засковци 1

79

Реконструкција водовода - замена мреже 

и реновирање резервоара у селу 

Засковци 1

80 Реновирање школе у селу Засковци 1

81 Поправка цркве у селу Засковци 1

82

Опремање просторије за пријем 

пацијената у селу Засковци 1

83 Пробијање пута село Засковци - Виновац 1

84

Асфалтирање попречне улице у селу 

Трњана (због безбедности - главна је 

много фреквентна) 5

85

Завршетак започетог парка у центу села 

Трњана 5

86

Уређење игралишта за мали фудбал, 

кошарку и тенис у селу Трњана 5

87

Чишћење сеоске депоније поред Нишаве 

и изградња плаже на том месту у селу 

Трњана 2

88

Сређивање гробља и постављање 

контејнера у близини у селу Трњана 2

89

Реконструкција водоводне мреже у селу 

Трњана 3

90 Проширење пута Крупац - Пирот 2

91 Уређење сеоских путева у селу Извор 7

92 Уређење канализације у селу Извор 11

93

Увођење већег броја аутобуских полазака 

до села Извор 1

94 Санација школе у селу Извор 2

95 Крпљење ударних рупа у селу Извор 4

96

Регулација главне водоводне цеви у селу 

Извор 1

97

Изградња бициклистичке стазе Пирот - 

Крупац 1

98

Реконструкција крова дома културе у селу 

Извор 2

99

Формирање земљорадничке задруге у 

селу Извор 1

100

Асфалтирање улице од аутобуске 

станице у центру села до краја села у 

Великом селу 10

101

Асфалтирање улице код доње аутобуске 

станице према мосту у Великом селу 10

102

Асфалтирање сокака преко пута Дома 

културе у Великом селу 10



103

Асфалтирање два сокака код доње 

аутобуске станице у Великом селу 10

104 Доградња пута Топли До-Темска 1

105

Изградња одводних канала поред пута 

Топли До-Темска 1

106

Изградња мостова на путу Топли До-

Бабин зуб 2

107 Изградња пута Топли до-Бабин зуб 2

108

Упослити два радника на одржавању пута 

Топли До-Темска 1

109

Повезивање путева према Старој 

планини 1

110

Чишћење и санирање пута Темска-Топли 

До 3

111 Изградња пута Ковани До према Миџору 1

112

Сређивање пута од измештеног 

Лукањског гробља до викенд насеља 

"Грмље" на Завојском језеру (дужина пута 

око 3км и ширина око 3 м) 1


