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Уводна реч
Драги Пироћанци,
Задовољство ми је да Вам представим Грађански водич кроз Одлуку о завршном рачуну града Пирота за 2021.
годину.
Циљ презентације јесте да Вам на транспарентан и сажет начин прикажемо колико је у претходној години остварено
прихода и примања, односно колико је утрошено расхода и издатака, како по буџетским корисницима тако и по
програмима.
Намера је да Вам прикажемо домаћински и одговоран однос према градској каси. Кроз ову презентацију приказан је
раст и развој Пирота у претходној години кроз инвестициона улагања и инфраструктурне пројекте. Водили смо рачуна о
социјалним давањима, комуналним делатностима, локалном економском развоју, пољопривреди, развоју културе,
информисања и спорта, заштити животне средине а све у циљу подизања квалитета живота свих грађана Пирота.
Надам се да ћемо успети да Вам у овако краткој форми приближимо Одлуку о завршном рачуну града Пирота за
2021. годину.
С поштовањем,
Градоначелник
мр. Владан Васић

Буџет града - од плана до реализације
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Буџет града је документ који на свеобухватан начин утврђује план прихода и и примања и расхода и издатака града за
буџетску , односно календарску годину.
То значи да овај документ представља предвиђање колико ће се новца од грађана и привреде у току једне године
прикупити и на који начин ће се тај новац трошити.
Из градског буџета се током године плаћају све обавезе локалне самоуправе. Исто тако у буџет се сливају приходи из
којих се подмирују те обавезе.
Градоначелник и локална управа спроводе градску политику, а главна полуга те политике и развоја је управо буџет
града.
Приликом дефинисања овог, за град Пирот најважнијег документа, руководи се законским оквиром и прописима,
стратешким приоритетима развоја и другим елементима.
Реалност је таква да постоје велике разлике између жеља и могућности, тако да креирање буџета подразумева
утврђивање приоритета и прављење компромиса.
Током извршења буџета може доћи до одступања од планираног услед непредвиђених околности или реализације
прихода у мањем обиму од иницијално планираних, што последично утиче на финансирање планираних активности и
пројеката.

Ко се финансира из буџета?
Директни корисници буџетских
средстава:
●
●
●
●
●

Скупштина града
Градоначелник
Градско веће
Градска управа
Градско правобранилаштво

Индиректни корисници буџетских
средстава:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Народно позориште
Народна библиотека
Музеј понишавља
Галерија “Чедомир Крстић”
Дом културе
Историјски архив
Предшколска установа “Чика
Јова Змај”
Туристичка организација Пирот
Спортски центар Пирот
Месне заједнице

Остали корисници јавних средстава:
●
●
●
●

Образовне институције (школе)
Здравствене институције (Дом
здравља, Апотекарска установа)
Социјалне институције (Центар за
социјални рад, Црвени крст)
Непрофитне организације (удружења
грађана, невладине организације, итд.)

Шта су приходи и примања буџета?
Порески приходи

●

Врста јавних прихода који се прикупљају обавезним плаћањима пореских обвезника без обавезе
извршења специјалне услуге заузврат

●

Донација је наменски безповратан приход, који се остварује на основу писаног уговора између
даваоца и примаоца донације. Трансферна средства су средства која се из буџета РС, односно
буџета јединица локалне власти преносе буџету на другом нивоу власти или истом нивоу власти.

●

Врста јавних прихода који се наплаћују правим или физичким лицима за коришћење јавних добара
(накнаде), пружање одређене јавне услуге (таксе), због кршења уговорних или законских одредби
(пенали и казне) као и приходи који се остваре употреном јавних средстава.

●

Ова примања се остваују продајом непокретности и покретних ствари у власништву града.

●

Примања од задуживања представљају приливе по основу задуживања на домаћем и иностраном
тржишту, а примања од продаје финансијске имовине представљају приливе по основу продаје
домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова.

Пренета неутрошена
средства из ранијих година

●

Сопствени приходи
индиректних буџетских
корисника

Представљају вишак прихода и примања буџета града који нису потрошени у претходној буџ.
години.

●

Сопствени приоди су приходи које својим активностима, односно продајом робе или вршењем
услуга, у складу са законом, остваре индиректни корисници буџетских средстава.

Донације и трансфери

Непорески приходи
Примања од продаје
нефинансијке имовине
Примања од задуживања
и продаје финансијске
имовине

Структура остварених текућих прихода и примања
буџета града Пирота - номинални износи
Приходи од
пореза
1.498.592.360,00
динара
Меморандумске
ставке
2.447.435,00
динара

Пренета
неутрошена
средства из
ранијих година
450.436.592,00
динара

Укупно остварени
буџетски приходи
и примања
2.714.343.111,00
динара
Примања од
продаје
нефинансијеске
имовине
3.351.316,00
динара

Дотације и
трансфери
584.664.777,00
динара

Непорески
приходи
174.825.259,00
динара

Структура остварених текућих прихода и примања буџета
града/општине - процентуални износи

Остварење прихода и примања у односу на план

Током 2021. године остварење прихода и примања било је углавном изнад планираног
нивоа дефинисаног Oдлуком о буџету за 2021. годину. Tо указује да су приливи у буџет
стабилни и дозвољавају реално планирање функционисања и даљег развоја града.

Шта су расходи и издаци буџета?
Расходи за запослене
Коришћење роба и
услуга
Дотације и трансфери
Остали расходи
Субвенције
Социјална заштита
Буџетска резерва
Капитални издаци

• Расходи за запослене представљају све трошкове за запослене,
како у управи тако и код буџетских корисника
• Коришћење роба и услуга обухватају сталне трошкове, путне
трошкове, услуге по уговору, специјализоване услуге, трошкове
материјала и текуће поправке и одржавање.
• Дотације и трансфери су трошкови које локална самоуправа има
за исплату институцијама које су у примарној надлежности
централног/покрајинског нивоа као што су школе, центар за
социјални рад, дом здравља.
• Остали расходи обухватају дотације невладиним организацијама,
порезе, таксе, новчане казне.
• Субвенције сe одобравају за функционисање међумесног превоза и
пољопривредним произвођачима.
• Социјална заштита обухвата све трошкове исплате социјалне
помоћи за различите категорије грађана.

• Буџетска резерва представља новац који се користи за
непланиране или недовољно планиране сврхе, као и у случају
ванредних околности.
• Капитални издаци су трошкови за изградњу нових, или
инвестиционо одржавање постојећих објеката, набавку
10
опреме, машина земљишта и слично.
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Структура извршених расхода и издатака буџета
града - номинални износи
Капитални
трансфери
12.576.982,00
динара
Капитални
издаци
584.465.532,00
динара
Остали расходи
117.645.508,00
динара

Расходи за
запослене
456.262.140,00
динара

Коришћење роба
и услуга
523.534.799,00
динара

Укупно извршени
расходи и издаци
износе
2.086.982.739,00
динара

Социјално
осигурање и
социјална
заштита
88.642.951,00
динара

Донације,
дотације и
трансфери
158.833.360,00
динара

Отплата камата
0,00 динара

Субвенције
145.021.467,00
динара

Структура извршених расхода и издатака буџета града
Пирота - процентуални износи

Извршење расхода и издатака у односу на план

Током 2021. године извршење расхода и издатака реализовано је углавном доследно плану
дефинисаном у оквиру Oдлуке о буџету за 2021. годину, уз мања и објективна одступања код
капиталних издатака.

Преглед извршења по корисницима –
номинални износи
Скупштина града 10.281.684,00 динара
Градоначелник 11.405.216,00 динара
Градско веће 11.871.031,00 динара
Градско правобранилаштво 4.954.297,00 динара
Градска управа 1.450.568.970,00 динара
Месне заједнице 8.627.162,00 динара
Установе културе 147.491.484,00 динара
Туристичка организација 16.758.941,00 динара
Спортски центар 104.585.634,00 динара
Предшколска установа 188.354.178,00 динара
Основно образовање 77.163.558,00 динара
Средње образовање 54.920.579,00 динара

Преглед извршења по корисницима – процентуални
износи

Шта је завршни рачун?
Консолидација

Одлука о завршном

Консолидација је исказивање прихода и примања и расхода и издатака више међусобно повезаних
буџета и ванбуџетских фондова, као да се ради о јединственом субјекту; да би се избегло двоструко
рачунање, консолидацијом се искључују међусобни трансфери истих, као и између различитих нивоа
власти.
Одлука о завршном рачуну буџета локлане власти је акт којим скупштина локалне власти за сваку
буџетску годину утврђује укупно остварене приходе и примања и расходе и издатке и финансијски
резултат буџета локалне власти (буџетски суфицит или дефицит) и рачун финансирања.

рачуну буџета

Садржај завршног рачуна

Завршни рачун буџета града Пирота за 2021. годину садржи:
1) Биланс стања на дан 31.12.2021. - Образац 1;
2) Биланс прихода и расхода у перидоу од 01.01. - 31.12.2021. - Образац 2;
3) Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01. - 31.12.2021. - Образац 3;
4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01. - 31.12.2021. - Образац 4;
5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01. - 31.12.2021. - Образац 5;
6) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 01.01. 31.12.2021.;
7) Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним
отплатама дугова и гаранција у периоду од 01.01. - 31.12.2021.;
8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 01.01. 31.12.2021.;
9) Извештај о учинку програма, програмских активности и пројеката предвиђених Одлуком о
буџету града Пирота за 2021. Годину;
10) Извештај екстрене ревизорске институције о финансијским извештајима из ове Одлуке.

Укупан суфицит

Програмско буџетирање и његова
примена у буџету града Пирота
• Програмско буџетирање представља буџетирање по програмима којим се
приказују циљеви, очекивани резултати, активности и средства потребна
за остваривање тих циљева. Програмско буџетирање значи успостављање
новог начина планирања и расподеле буџетских средстава тако да се
уводи јасна веза између јавних политика власти односно програма које
спроводи, циљева тих програма и очекиваних резултата с једне стране, и
средстава потребних за њихову реализацију с друге стране.
• Град Пирот, као и друге локалне самоуправе, за планирање буџета на
располагању има 17 програма и у оквиру наредних слајдова приказани су
остварени резултати током 2021. године.

Преглед извршења по програмима

Преглед извршења по програмима у односу на план

ПРОГРАМ: Становање, урбанизам и просторно
планирање
Сврха Програма је планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима
одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта; Подстицање одрживог
развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда.

• Укупно утрошено 63.930.597,00 динара
• Средства су утрошена за израду планске
документације, просторно и урбанистичко
планирање,
урбанистичко-техничку
документацију, надзор над радовима... У
извештајном периоду усвојено је 4 плана
генералне регулације.
• Склопљено 137 уговора о бесповратном
суфинансирању активности на инвестиционом
одржавању и унапређењу својстава зграде
индивидуалних домаћинстава.
• Склопљен
1
уговор
о
бесповратном
суфинансирањзу активности на инвестиционом
одржавању и унапређењу својстава зграде.

ПРОГРАМ: Комуналне делатности

Сврха Програма је пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз
обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Одрживо снабдевање корисника топлотном
енергијом; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, повећање покривености територије
комуналним делатностима, одржавања јавних зелених повшина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и
зоохигијене.

• Укупно утрошено 165.404.799,00 динара
• Током 2021.године редовно смо одржавали јавну расвету у граду и сеоским насељима и покрили 95% јавног осветљења енергетски ефикасним сијалицама.
• За одржавање хигијене и зеленила у граду и
хоризонталне сигнализације укупно је утрошено
88.921.454,00 динара а укупна покривеност улица које се
чисте у граду износи 98%.
• Степен покривености корисника даљинским грејањем у
2021. години износио је 19%. Реконструисан је топловод
од зграда у ул.Бранка Радичевића до дворишта ОШ “Вук
Караџић” у вредности од 2.964.127,00 дин. Изграђен је
прикључни топловод за Средњу стручну школуу
вредности од 5.169.185,00 дин. Потписан је уговор о
повезивању нових подстаница на постојећи Скада
систем у износу од 3.344.200,00 дин.
• Пружили
смо
адекватан
квалитет
услуга
водоснабдевања грађана Пирота, реконструисали смо и
доградили Постројење за пречишћавање воде за пиће,
реконструисали машинску халу, доградили филтерске
станице и изградили резервоар за чисту воду и сл.

ПРОГРАМ: Локални економски развој
Сврха Програма је повећање запсолености кроз стварање повољног пословног амбијента, смањење сиромаштва кроз
запошљавање маргинализованих и теже упошљивих категорија.

• Укупно утрошено 22.893.528,00 динара
• Током 2021. године реализоване су све мере запошљавања према усвојеном ЛАПЗ-у 2021. години. Спроведене су мере стручне праксе,
јавних радова, смозапошљавања и обука на радном месту. Број новозапослених лица је 123.
• Током 2021. Град је потписао споразум са двема банкама о реализацији програмасубвенционисања камате на кредите привреди.
Одобрено је 5 субвенција.
• Реализована је мера обуке за дефицитарна занимања на тржишту рада - обуке на радном месту преко Стартап центра, кроз
укључивање 7 компанија у којима су се укупно 10 лица обучавала за различита занимања. Спроведен је и пројекат “Знањем до посла”
где је кроз организацију обука на радном месту за 10 занимања у 9 компанија учествовало 50 младих од којих је преко 50% добило
запослење у компанијама.

ПРОГРАМ: Развој туризма
Сврха Програма је унапређење туристичке понуде у граду Пироту, односно управљање развојем туризма и промоција туристичке понуде.

• Укупно утрошено 16.758.941,00 динара

• Током 2021. ТОП је на 15 локалција поставила 8 комада дрвених сеника са надстрешницом, 18 ком. комлета парковских
клупа, 4 инфо паноа, 20 m рукохвата, 200 ком. путоказних усмеривача. Уређено је и обележено укупно 3 локалнитета.

• Туристичка понуда града промовисана је у земљи и иностранству на укупно 4 сајма односно манифестације.
• Током 2021. године категорисано је 11 домаћинства.

ПРОГРАМ: Пољопривреда и рурални развој
Сврха Програма је унапређивање пољопривредне производње у граду Пироту

• Укупно утрошено 54.219.761,00 динара
●

●
●

●

Током 2021. године у складу са усвојеним Програмом
мера подршке руралном развоју одобрено је укупно 855
субвенција за за 530 фармера. Највеће интересовање
било је за инвестиције за воћарску и повртарску
производњу - 321 захтев.
У 2021. години увели смо по први пут и
субвенционисање руралног туризма и исплатили
укупно 2.738.646,00 динара за 11 корисника.
Обављено је и пошумљавање на више локалција у граду
у вредности од 1.566.252,60 динара.

Пиротски качкаваљ изабран је за један од 3 српска производа који ће бити заштићени на међународном нивоу у
оквиру Твининг пројекта који финансира ЕУ.

ПРОГРАМ: Заштита животне средине
Сврха Програма је наменско коришћење средстава за унапређење и заштиту животне средине спровођењем континуалне контроле и праћења животне средине,
предузимањем мера и активности које имају за циљ смањење негативних утицаја и подизање квалитета животне средине.

• Укупно утрошено 114.248.577,00 динара
●
●
●
●

Током 2021. године набављене су 743 саднице у оквиру усвојеног Програма пошумљавања.
Број дана у току 2021. године са прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха био је 9.
Пратили смо и квалитет елемената животне средине и урадили 3 мониторинга.
У 2021. години спроведена је ЈН, склопљени су Уговори са извођачима и обезбеђена фианнсијска средства у износу
од за израду линије за сепарацију отпада на Регионалној депонији.

ПРОГРАМ: Организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура
Сврха Програма је унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Пироту

•Утрошено током 2021 године: укупно 352.272.195,00 динара
• Током 2021. Године редовно су одржаване
улице и локални путеви, ургентно
одржавање,
одржавање
некатегорисаних путева, одржавање
пружних прелаза, пресвлачење улица у
граду и у селима. Изграђене су
саобраћајнице у дужини од 320 кm.
• Субвенционисан је бесплатни превоз за
особе старије од 65 година у градском и
приградском саобраћају - издато је 136
легитимација са субвенцијом од 100% и
18 легитимација са субвенцијом од 50%.
• Унапређена је безбедност саобраћаја на
територији града набавком саобраћајно
техничке опреме, сервисирањем ЛЕД
саобраћајне сигнализације, реализовано
је
5
промотивних
кампања
за
унапређење безбедности саобраћаја и 4
радионица а набављена је и опрема за
унапређење едукације у “Техничкој школи”
и ОШ “Свети Сава”

ПРОГРАМ: Предшколско васпитање и образовање
Сврха Програмa је повећање обухвата предшколске деце у вртићима, односно функционисање и остваривање
предшколског васпитања и образовања

● Укупно утрошено 188.354.179,00 динара
●
●

●

Број уписане деце у 2021. години износио је 609, просечан број деце у групи је 25 детета док је 12,9% деце
ослобођено од пуне цене услуга у односу на укупан број деце.
У 3 наша објеката током 2021. године извршена су инвестициона улагања: сређене су стазе испред објекта
Лане, у објектима Лане и Невен реновирани су санитарни чворови, за Првомајски цвет урађена је пројектна
документација уређења Атријума а за објекат Бамби урађена пројектна документација за санацију
инсталација у топлотној подстаници.
Унапређењен је квалитет васпитно-образовног рада и квалитет предшколског васпитања кроз 5 набавки
дидактичког материјала.

ПРОГРАМ: Основно образовање и васпитање
Сврха Програма је доступност основног образовања свој деци са територије града Пирота у складу са прописаним
стандардима.

• Укупно утрошено 77.163.558,00 динара
●
●
●

У основним школама у у школској 2021/2022 години укупно је уписано 3614 ученика, док је у средњим школама укупно
уписано 1732 ученика.
Реконструисана је школа у селу Рсовци и након 15 година опет почела са радом.
Средства су коришћена за текуће поправке и одржавање објеката основних школа, средства за хигијену, исплату
јубиларних награда и солидарне помоћи, за превоз запослених и ученика и њихових пратилаца, превоз ученика и
наставника на републичким такмичењима, стручно усавршавање запослених, семинаре, обуке, израду разних
планова и сл.

ПРОГРАМ: Средње образовање и васпитање
Сврха Програма је доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који
одговарају циљевима развоја града/општине и привреде

• Укупно утрошено 54.920.579,00 динара
●

Циљ унапређења квалитета образовања у средњим школама је у потпуности испуњен. Све
активности су изведене у оквиру прописаних услова за васпитно-образовни рад са децом у
средњим школама.

●

Поред редовних трошкова за
несметано функционисање средњих
школа извршена су и следећа
плаћања: у приземљу Економске
школе адаптиран је мокри чвор,
Гимназија је опремљена са 22 нова
рачунара и 1 штампач, Техничка
школа је купила 3 апарата за
завариање за наставу, лцд телевизор
и регулатор кисеоника као и 12
пројектора и др.

ПРОГРАМ: Социјална и дечија заштита
Сврха Програма је обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града Пирота

• Укупно утрошено 92.392.575,00 динара
●
●

Током 2021. године у оквиру овог програма средства су утрошена за исплату накнада за прво дете, треће дете у

породици, самохране родитеље, незапошљене мајке, једнократне новчане помоћи за децу без родитељског старања
и остале једнократне помоћи за вантелесне оплодње и лечења.

У оквиру овог програма пребачена су средства за редовно функционисање Центру за социјални рад и Црвеном
крсту, удружењу Срцем за наш град за помоћ у кући за старија лица, удружењу МНРЛ за дневни боравак деце
са сметњама у развоју, финансиран је домски смештај, исхрана деце са сметњама у развоју и деце без
родитељког старања и сл.

ПРОГРАМ: Здравствена заштита
Сврха Програма је доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима, односно
обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља.

• Укупно утрошено 9.697.487,00 динара
• У циљу несметаног функционисања
установа
примарне
заштите
исплаћене су дотације Дому здравља
Пирот, Заводу за јавно здравље и
Апотекарској
установи
Пирот.
Помагли смо овим установама и
додатним
средстава
за
превазилажење
додатне
тешке
ситуације у условима пандемије
изазване вирусом COVID-19.
• Исплаћена
су
си
редства
за
мртвозорство а финансирани су и
. лекари специјализанти.

ПРОГРАМ: Развој културе и информисања

Сврха Програма је очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности,
продукције и стваралаштва у локалној заједници и остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног
информисања

• Укупно утрошено 178.553.485,00 динара

• Током 2021. године кроз различите културне манифестације трудили смо се да сачувамо културно наслеђе од заборава и
подигнемо културну свест у отежаним условима праћени епидемијом COVID-19. Неке од њих су: Ревија позоришних представа
Мале форме, Салон књига и графике, ДК културно лето, Дочек Нове године, Међународни фолклорни фестивал, Приче о ћилиму,
Записници са седнице одбора, суда општине пиротске 1922-1931., Сакрална топоградија горњег и средњег Висока, Завичајна
дигитална колекција, Бела мачка - једна стара кућа у Пироту, бројни програми за децу и омладину и сл.
• Суфинансирали смо и подржали
23 пројеката медија ради
остваривања
општег
интереса у области јавног
информисања у износу од
31.062.000,00 динара.

ПРОГРАМ: Развој спорта и омладине
Сврха Програма је обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта, као и обезбеђивање
услова за развој и спровођење омладинске политике.

• Укупно утрошено 186.249.946,00 динара

●
●

Циљ ове активности је одржавање и организација рада спортских затворених и отворених спортских објеката и
терена. Број спортских организација које су финансиране у 2021. години био је 51 а износ средстава који им је
одобрен за реализацију годишњих програма био је 70.700.000,00 динара.
У условима епидемије COVID-19 број програма који је реализовао Спортски центар био је 19. Поред редовног
одржавања свих спортских терена у 2021. години обновљени су тениски терени, сређене трибине и тениски зид.
Средства у износу од 3.295.880,00 динара утрошена су за хобловање и лакирање паркета у Хали Кеј и и за израду
идејног решењ за Музеј спорта.

ПРОГРАМ: Опште услуге локалне самоуправе

Сврха Програма је обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, одрживо
управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе, сервисирање обавеза које проистичу из
задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом, као и пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и
обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација.

•Укупно утрошено
389.771.406,00 динара
• Током 2021. године Градска управа је примила на решавање око 18.000 поднесака
грађана. Многе услуге грађани су могли да остваре и електронским путем преко
портала ЕУправе. Средства су утрошена за сталне трошкове, услуге по уговору,
специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал, дотације
невладиним организацијама, машине и опрему, нематеријалну имовину, земљиште.
На јавном надметању купили смо и Хотел “Стадион” за 27.000.000 динара.

• Реализовали смо и пројекат који су
грађани изабрали путем пројекта
Партиципативно буџетирање - Набавка
мобилијара Темска - Криви вир.
• Наградили смо ученике који су освојили
једно од прва три места на републичким
такмичењима.

• У селу Дојкинци реализовали смо Ткачку
колонију и кренули са фазним пројектом
Оживљавање средњовековне тврђаве

Кале.

ПРОГРАМ: Политички систем локалне самоуправе
Сврха Програма је обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

• Укупно утрошено 33.557.933,00 динара

• Са 7 одржаних редовних седница Скупштине града Пирота, Скупштина је у потпуности обављала делатности из своје
надлежности у складу са Законом о локалној самоуправи и Статутом града Пирота. Донете су 59 одлуке, 91 решење, 2
уверења и разматрани бројни извештаји.
• Градско веће града Пирота одржало је 89 редовних и 59 електронских седница. Разматрано је укупно 111 тема и донето
87 решења, 3 јавна позива, 23 одлука и сл.

ПРОГРАМ: Енергетска ефикасност и обновљиви извори
енергије
Сврха Програма је одрживи енергетски развој града/општине кроз постицање унапређења енергетске ефикасности,
побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије

• Укупно утрошено 86.593.194,00 динара

• Током 2021. године наставили смо са пројектом “Реконструкције и енергетске санације Опште болнице Пирот” који
реализујемо у сарадњи са Канцеларијом за јавна улагања.
• За Јавно приватно партнерство које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорено
испоручивање топлотне енергије у објектима Млекарске школе „Др. Обрен Пејић“, ОШ „Свети Сава“, ОШ „Душан Радовић“
и ОШ „8. септембар“ у Пироту у 2021. години утрошили смо око 16.000.000,00 динара.
• Кроз Јавно приватно партнерство „Реконструција система јавног осветљења на територији града Пирота“ унапређен
је и реконструисан систем јавног осветљења уз значајне уштеде електричне енергије.

Захваљујемо Вам се што сте издвојили време и пажљиво
прегледали презентацију
• Уколико сте заинтересовани да погледате Одлуку о завршном рачуну града Пирота за
2021.годину, са свим пратећим документима у целини, исту можете преузети на следећем
линку интернет странице градске управе: https://www.pirot.rs/index.php/dokumenta/zavrsnir
• Уколико имате питања у вези са Водичем/презентацијом или Одлуком о завршном рачуну,
можете нам писати на адресу: finansije@pirot.rs и оставити контакт податке за достављање
одговора.
• Захваљујемо се Порталу Пиротске вести и Гимназији Пирот на датој дозволи за коришћење фотографија за потребе ове презентације.

Одељење за привреду и финансије

