Р е п у б л и к а С р б и ј а
Опш тина Велико Градиш те
Житни трг 1
12220 Велико Градиште

R e p u b l i c o f S e r b i a
Municipality of Veliko Gradiste
Žitni trg 1
122220 Veliko Gradište

Председник општине +381(012) 662 120; Начелник Општинске управе +381(012) 662 124;
централа +381(012) 662 122; факс +381(012) 661 128
web: www.velikogradiste.org.rs е-mail: office@velikogradiste.rs

Поштовани суграђани,
Након завршеног процеса консултација са Вама у циљу припреме буџета општине Велико Градиште за 2020.годину
желимо да Вам се захвалимо на учешћу и обавестимо вас о резултатима процеса који смо спровели у току јула,
августа и септембра месеца.
Избор пројеката који ће бити финансирани из буџета Општине је зависио од броја Ваших гласова које сте
определили за поједине пројекте, финансијских ограничења Општине, већ планираних активности за која су
средства обезбеђена у претходном периоду од централног нивоа власти, као и надлежностима ЈЛС.
Уједно Вас позивамо на централну јавну расправу о Нацрту Одлуке о буџету за 2020.годину, која ће се одржати у
Свечаној сали Скупштине општине Велико Градиште 15.11.2019.године са почетком у 12:00 сати.
АНАЛИЗА АНКЕТНИХ ЛИСТИЋА И УПИТНИКА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ИДЕЈА ГРАЂАНА
Анкетних листића је попуњено укупно 297, од чега је неважећих било 27, а важећих 270, на којима је било укупно
667 гласова.
Назив пројекта
бр.гласова
%
1 Завршетак изградње секундарне канализације у насељу Мајур
164
24.59
2 Санација дела локалног пута Камијево-Десине
43
6.45
3 Санација дела локалног пута Мајиловац-Курјаче
38
5.70
4
5
6
7
8
9
10

Наставак радова на изградњи водоводне мреже на територији В.Градиште
Реконструкција улице Браће Буђони
Изградња паркинга у Сарајевској улици
Санација Обилићеве улице
Санација Карађорђеве улице
Санација Београдске улице
Завршетак радова на изградњи ОШ Средњево

124
119
79
4
15
18
63
667

18.59
17.84
11.84
0.60
2.25
2.70
9.45
100.00

Нешто мање од 700 упитника за прикупљање идеја грађана је пристигло до Општинске управе кроз јавне установе и
месне заједнице као и са штандова који су организовани у више наврата. Радна група за израду нацрта Одлуке о
буџету је анализирала све анкетне листиће, консултовала надлежне службе и дошла до следећих резултата.

У Буџету следеће године ће се наћи:
-

Камере на саобраћајницама
Ширење јавне расвете
Канализација у Гробљанској улици
Израда пројекта кишне и фекалне канализације
Реконструкција Дома културе у Тополовнику
Израда пројекта превезивања Тополовника на
магистрални водовод
Хоризонтална и вертикална сигнализација
Стипендије за студенте
Санација и одржавање пољских путева
Проширење фудбалског терена у Сиракову
Афирмисање деце у спорту
Одржавање хигијене у граду
Чишћење траве дуж обале Дунава

Предложени пројекти који нису у надлежности
ЈЛС:
-

Повећање плата
Хитна служба ДЗ
Уклањање танкера
Сређивање пута ка Голупцу

Пројекти за које смо конкурисали код ЕУ
и/или РС
-

Адреналин парк
Реконструкција главне улице

Пројекти за које немамо ни техничке ни
финансијске могућности
-

Марина у граду
Топлификација
Олимпијски базен
Клизалиште
Зоолошки врт
Уређење плаже на Дунаву

Пројекти који су урађени
-

Пут до Рама
Уређивање обале испред ЈКП Дунав
Рампе за инвалиде
Постављање мобилијара
Сређивање терена за одбојку у парку
Теретана на отвореном
Игралиште за децу

Радна група за израду нацрта Одлуке о буџету
Октобар, 2019.године

