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Република Србија
Град Пирот
Градска управа Пирот
Одељење за привреду и финансије
14.10.2022. године

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
Одељења за привреду и финансије

У  оквиру  Програма  „Echange  6“  –  Повећање  кредибилитета  планирања,
програмског буџетирања и контроле извршења јавних расхода на локалном нивоу у
Србији, које финансира Европска унија, Град Пирот је добио подршку за унапређење
планирања и буџетирања капиталних пројекта. Дана 28.07.2022. године формирана
је  Комисија  за  капиталне  инвестиције  града  Пирота  са  задатком  да  након
достављања предлога од стране овлашћених предлагача Одељењу за привреду и
финансије, изврши рангирање капиталних пројеката према приоритетним циљевима
садржаним у важећим планским документима по секторима капиталних пројеката, а
који  могу  бити  предложени  за  финансирање  у  поступку  припреме  и  доношења
буџета за буџетску и наредне две године.

Након  израде  Образаца  за  предлагање  КП  од  стране  Града  Пирота  и
осталих индиректних корисника дана 14.10.2022. године израђена је листа предлога
КП која се ставља на јавни увид. У наредном периоду Комисија за КП ће извршити
рангирање истих и  о свему донети Одлуку  о  томе који  ће  се капитални пројекти
укључити у буџет Града Пирота за 2023. годину.

ПРЕДЛОЗИ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКТА ДОСТАВЉЕНИ ОД СТРАНЕ ДИРЕКТНИХ И
ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ГРАДА ПИРОТА

Р.БР. ПРЕДЛАГАЧ КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА НАЗИВ ПРОЈЕКТА

1. Градска управа Пирот Изградња армирано-бетонског моста 
преко реке Бистрице у ул.Кале у Пироту

2. Градска управа Пирот Изградња армирано-бетонског моста 
преко реке Бистрице у ул. Војводе 
Момчила у Пироту

3. Градска управа Пирот Изградња зграде Хитне медицинске 
помоћи у Пироту

4. ЈКП „Градска топлана“ Пирот Котларница на биомасу „Сењак 2“

5. ПУ „Чика Јова Змај“ Пирот и Град Пирот Уређење дворишта „Првомајски цвет“ у 
Пироту

6. Спортски центар Пирот Пројекат проширења капацитета 
Градског клизалишта „Снежна шума“

7. Градска управа Пирот Уређење тротоара и коловоза у оквиру 
постојеће регулације Нишавски одред 
код Трга Републике у Пироту
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8. Градска управа Пирот Уређење ул. Нишавски одред од ул. 
Паје Јовановића до ул. Други ринг у 
Пироту

9. ЈП „Водовод и канализација“ Пирот Изградња соларне електране ППВ 
Бериловац

10. ЈКП „Регионална депонија“ Пирот Изградња компостане са пратећим 
платоима, друге ћелије и система за 
сакупљање и третман биогаса

11. ЈКП „Регионална депонија“ Пирот Уређење рециклажног дворишта

12. ЈКП „Регионална депонија“ Пирот Санацијја и рекултивација градског 
сметлишта у Пироту
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