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заКони и прописи

стратешКи циљеви развоја града

еКономсКа ситуација у земљи и оКружењу

остварење прошлогодишњих буџета

потребе буџетсКих КорисниКа

започети пројеКти из ранијих година

процена Кретања најважнијих група прихода

обавезе по постојећим Кредитима
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КаКо се пуни ГРаДсКа Каса?уКупни планирани јавни приходи 
нашег града у 2017. години

буџет се пуни новцем од:

сопствени приходи 
буџетсКих КорисниКа 

51.934.000 динара

+ =

примања од 
продаје нефинан. 

имовине 

54.100.000 
динара

трансфери

 300.500.000  
динара

донације, 

28.103.000  
динара

сопствени 
приходи буџетсКих 

КорисниКа

51.934.000  
динара

непоресКи  
приходи 

127.121.000  
динара

приходи од пореза 

1.180.800.000 
динарауКупни приходи и примања 

1.742.558.000 динара

буџет града

1.690.624.000 динара

уКупни јавни  
приходи шапца

1.742.558.000 динара

милијарди динара

1,7



на шта се тРоши новац?
расходи за запослене субвенције из буџета

буџетсКа резерва

издаци за нефин. имовину

Коришћење роба и услуга

остали расходи

отплата Камата и главнице

социјална заштита

донације, дотације и трансфери

сви трошкови за запослене, како у управи
тако и код буџетских корисника

одобравају се јавним и приватним 
предузећима кроз капиталне пројекте  
и подршку новом запошљавању  
и оспособљавању

новац који се користи за непланиране 
сврхе или за сврхе и у сврхе за које се 
у току године покаже да су неопходна 
додатна новчана средства

трошкови за основна средства (зграде  
и грађевинске објекте, машине и опрему, 
земљиште и слично) која су у власништву 
града

стални трошкови, путни трошкови, услуге по 
уговору, специјализоване услуге, трошкови 
материјала и текуће поправке и одржавање

дотације невладиним организацијама, 
политичким странкама, порезе, пдв, 
таксе, новчане казне и пенале

трошкови отплате узетих кредита из 
ранијих година

трошкови исплате социјалне помоћи за 
различите категорије становништва

трошкови које град шабац има за исплату 
дотација и трансфера осталим нивоима власти

уКупни расходи и издаци

1.742.558.000 динара

остали расходи 

93.461.000

природна имовина

20.000.000

Коришћење роба и услуга 

518.048.500

резерве

16.000.000

расходи за запослене  

389.465.000

донације и трансфери

228.432.000

социјална заштита

66.535.000

субвенције

103.000.000

основна средства и залихе

269.938.500

отплата Камата и трошКова Кредита

37.678.000

1,7
милијарди динара

уКупни планирани 
трошКови града у 

2017. години



шта се пРоМениЛо у оДносу на 2016?

повећани су повећани су
смањени су смањени су

+ +
-

порез на доходаК, 

добит и Капиталне

добитКе                                            

33,5 милиона 

динара

порез  

на имовину                       

21 милион  

динара

дотације од 

меЂународних 

организација                              

1 милион динара

добровољни 

трансфери од 

физичКих и 

правних лица                              

94.600 динара

Коришћење  

услуга и роба

30,7 милиона динара

отплата Камата и 

пратећи трошКови 

задуживања

32,5 милиона динара

субвенције

2,9 милиона динара

средства резерве

0,6 милиона 

динара

основна средства

145,6 милиона 

динара

остали расходи

8,3 милиона 

динара

природна 

имовина

10,2 милиона 

динара

расходи за 

запосленE

3,7 милиона 

динара

донације, дотације 

и трансфер

62,6 милиона 

динара

социјална заштита

0,4 милиона 

динара

залихе

20.000 динара

-165,3 -165,3милиона 

динара

милиона 

динара

уКупни планирани јавни приходи 

града смањили су се

уКупни планирани трошКови 

града смањили су се

мешовити и 

неодреЂени приходи

3 милиона динара

меморандумсКе ставКе

1,2 милиона динара

приходи од продаја 

добара и услуга

12,3 милиона динара

пренета новчана 

средства из  

ранијих година

183,5 милиона динара

примања од продаје  

нефинансијсКе имовине                           

18,5 милиона динара

порез на добра и услуге

1,5 милиона динара

трансфери од других 

нивоа власти

21,8 милона динара

приходи од имовине

16 милиона динара

примања од продаје 

финансијсКе имовине

117.000 динара



пРоГРаМсКо тРошење у 2017.
у 2017. години највише новца 

из буџета биће издвојено  
за следеће програме 

НАЗИВ ПРОГРАМА
ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ %УчешЂА У УкУПНИМ 

РАсхОДИМА

програм 1 урбанизам и просторно планирање 42.500.000 2,44%

програм 2 Комуналне делатности 140.600.000 8,07%

програм 3 локални економски развој 19.356.000 1,11%

програм 4 развој туризма 14.391.000 0,83%

програм 5 пољопривреда и рурални развој 58.000.000 3,33%

програм 6 заштита животне средине 1.700.000 0,10%

програм 7 организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 99.400.000 5,70%

програм 8 предшколско васпитање 186.753.000 10,72%

програм 9 основно образовање 102.530.000 5,88%

програм 10 средње образовање 75.485.000 4,33%

програм 11 социјална и дечија заштита 102.099.000 5,86%

програм 12 здравствена заштита 10.000.000 0,57%

програм 13 развој културе и информисања 174.505.000 10,01%

програм 14 развој спорта и омладине 143.470.000 8,23%

програм 15 опште услуге локалне самоуправе 524.328.000 30,09%

програм 16 политички систем локалне самоуправе 40.241.000 2,31%

програм 17 енергетска ефикасност 7.200.000 0,41%

УкУПНО  1.742.558.000 100,00%



најважнији пРојеКти/пРоГРаМи у 2017.

улагање у енергетсКу ефиКасност (зграде јавне својине јлс)

већа издвајања за развој пољопривреде 

подстицаји Културном и уметничКом стваралаштву,  
Кроз различите Културне манифестације

већа издвајања за спортсКе Клубове и развој спорта у граду 
(затворени базен, стрељана, градсКо Купалиште...)

издвајање за социјално осетљиве Категорије

1

2

3

4

5



паРтиципативно буџетиРање
зашто је важно партиципативно буџетирање?
утиче на већи степен поверења измеЂу граЂана и власти

доприноси већем уКључивању граЂана у јавни живот, доношење одлуКа 

расподелу и надзор над јавним фондовима

поспешује транспарентност јавне администрације и ефиКасност у потрошњи јавног новца

едуКује граЂане Кроз стицање нових знања и вештина

партиципативно буџетирање (пб) 

је демоКратсКи процес у Којем 

чланови лоКалне заједнице 

диреКтно одлучују КаКо ће  

бити потрошен део новца  

из лоКалног буџета.  



паРтиципативно буџетиРање

изградња спомениКа српсКо-францусКог пријатељства   

поводом стогодишњице ослобоЂења пирота у првом светсКом рату        0,98%

постављање штедљивих соларних Клупа       46,99%

сарадња са центром за промоцију науКе - програм “мобилни планетаријум”        4,49%

уреЂење свих аутобусКих стајалишта и формирање Кућица,  

заштита од падавина на истим на Кружном путу пољсКа ржана - село извор        0,33%

асфалтирање пет попречних  соКаКа у улици војводе момчила        0,25%

среЂивање пута од измештеног луКањсКог гробља  

до виКенд насеља “грмље” на завојсКом језеру        46,95%КРОЗ БУЏЕТ 

ГРАЂАНСКИ

ВОДИЧ
2017

уКупно је гласало 

34.952 
граЂана

оваКо су граЂани гласали:



важни теЛеФони
ГРАД ПИРОТ

1. општинска управа:
централа 305-500
Кабинет градоначелника 305-532
секретар градског већа 305-527
начелник градске управе 305-524
секретар скупштине града пирота 305-523
Канцеларија за младе 320-310
матичар 305-511, 305-51

организационе јединице лоКлне самоуправе
начелник одељења за општу управу 305- 539
начелник одељења за привреду и финансије 305-543
начелник одељења за урбанизам, стамбено-комуналне  
послове, грађевинарство и инспекцијске послове 305-522
начелник одељење за ванпривредне делатности 305-530

2. општинске службе
Комунална инспекција 305-513, 305-515
грађевински инспектори 305-521
пријава бесправне градње 305-521
бесплатна правна помоћ 305- 506
градско правобранилаштво 305-509
 Канцеларија за локални  
економски развој 305-580,  305-581, 305-579
фонд за пољопривреду 305-541
фонд за заштиту животне средине 305-516
грађанска стања и матични послови 305-505
служба месних заједница 305-554 

служба друштвене бриге о деци 305-501
служба за пољопривреду 305- 541

3. бројеви инспеКција за пријављивање разних  неправилности:
Комунална инспекција 305-513, 305-515
грађевинска инспекција 305-521
инспекција за заштиту животне средине 305-516
тржишна инспекција 313-244,  064/188- 648
градска саобраћајна инспекција 305-514

4. предузећа и сервиси који пружају Комуналне услуге
јп „водовод и канализација“ 343-388
јп „Конуналац“ 321-181
јКп „градска топлана” 321-119
јКп „регионална депонија пирот” 377-822   
јп за планирање и уређивање грађевинског земљишта
 323-999

5. службе које брину за безбедност и јавни ред
дежурна служба муп 192
ватрогасци 193
полицијска станица пирот 342-122
прекршајни суд у пироту 320-412
штаб за ванредне ситуације 305 - 523

6. службе које брину за здравље и сигурност грађана
хитна помоћ 194
дом здравља пирот 305-408, 322-683
сос телефон за жртве породичног насиља 063/ 25 00 43
дечији диспанзер 332-066 

завод за јавно здравље 343-994
апотекарска установа пирот 310-774

7.  различите социјалне услуге  
и помоћ угроженим групама
центар за социјални рад 311-203, 311-204
општинска организација инвалида рада 321-263
друштво за помоћ особама  
ометеним у развоју 326-176, 322-758
савез глувих и наглувих лица 321-824
савез слепих и слабовидих лица 321-441
градска организација црвеног крста 322-275
борачко инвалидска заштита 305-503

8.  телефонски бројеви од интереса  
за пензионере и старије особе
савез пензионера града пирота 325-085
дневни центар за стара  лица 322-275

 
9. телефонски бројеви од интереса за децу и младе

Канцеларија за младе 320-310
 
10.  телефонски бројеви од значаја за  

саобраћај и јавни градсКи превоз
управа саобраћајне полиције пирот 42-122
аутобуска станица пирот 320-758
ауто-мото савез србије - пирот 333-982 

 



паРтиципативно буџетиРање



град пирот се захваљује својим грађанима који су учествовали у
пројекту партиципативно буџетирање и тиме утицали на расподелу

дела буџета нашег града за 2017. годину.

позивамо све грађане да се укључе у буџетске процесе и допринесу
транспарентнијем раду јавне управе у будућности.


