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1. Увод 
 
Одлука о буџету општинеВелико Градиште један је од најважнијих докумената које израђује и 
усваја локална самоуправа. С обзиром на важност одлуке о начину трошења јавних средстава, 
неопходно је да и грађани и грађанке узму учешћа и дају своје мишљење и предлоге како би она 
боље осликавала вољу становника нашеопштине. Са тим циљем спроведен је процесукључивања 
грађана у израду буџета Општине за 2020.годину. 
 
Извештај који је пред Вама представља сумарни прегледпроцеса укључивања грађана у процес 
израде буџета, као и њихових предлога добијених током целокупног процеса партиципативног 
буџетирања у циљу израдеНацрта одлуке о буџету за 2020.годину по мери грађана.  
 
2. Процес 
Процес укључивања грађана у израду Нацрта одлуке о буџетуу општини Велико Градиште је започет 
у току јуна 2019.године када је група за партиципативно буџетирање састављена од представника 
локалне самоуправе и индиректних буџетских корисника урадила анализу алата комуникације са 
грађанима које је неопходно користити у току процеса партиципативног буџетирања и то за сваку 
категорију становништва понаособ (старост, пол, образовање, итд.), како би се повећао проценат 
учешћа грађана у циљу дефинисања пројеката који би утицали на побољшање услова живота 
грађана и грађанки. На основу анализе, Радна група је затим припремила План активности 
партиципације са јасно дефинисаним временским оквиром који је коришћен приликом 
прикупљања предлога грађана.  

Након тога, Радна група је урадила анализу свих пристиглих предлога и у складу са финансијским 
капацитетима буџета, бројем пристиглих предлога, пројектима који утичу на ширу локалну 
заједницуитд.,одређениброј пројекатаје уврштен у Одлуку о буџету за 2020.годину, која је 
објављена на званичној интернет презентацији Општине, заједно са овим извештајем. 

Процес партиципативног буџетирања се састојао из три фазе и у свакој фази су коришћени посебно 
одабрани алати у комуникацији са грађанима, који су описани у следећем одељку: 

А) Фаза обавештавања јавности о процесу, 

Б) Фаза укључивања грађана у процес, 

Ц) Фаза обавештавања јавности о спроведеном процесу. 

Намера општине Велико градиште је била да у току самог процеса оствари директан контакт са што 
већим бројем грађана, како би процес израде буџета био што транспарентији и представљен 
грађанима на што једноставнији начин. 

2.1. Коришћени алати за укључивање грађана по фазама и трајање процеса 
Процес јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету спроведен је у периоду од јула до 
новембра2019.године. Након прикупљених предлога грађана урађен је Нацрт одлуке о буџету за 
2020. годину који је постављен на званичну интернет презентацију општине Велико градиште у 
октобру2019.године, чиме је омогућено грађанима да дају своје коментаре и сугестије. Централна 
јавна расправа о Нацрту одлуке је одржана 15. новембра 2019.године у скупштинској сали Општине, 
када је грађанима омогућено да још једном, у присутву општинских структура и представника 
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јавних установа и предузећа, дају своје сугестије на Нацрт, пре него што се Нацрт одлуке о буџету 
преда Општинском већу на разматрање и усвајање.  
 

2.1.1.  Фаза обавештавања грађана о процесу 
У току фазе обавештавања грађана о процесу јавне расправе коришћени суследећи алати за 
партиципацију грађана: 
 

1. Писмено обавештење свим грађанима о започетом процесу јавне расправе путем месечних 
рачуна за јул месец,  

2. Саопштење председника Општине за јавност, 
3. Отварање посебног дела за јавне расправе на званичној интернет презентацији Општине 

како би се грађани обавештавали о току процеса јавне расправе, као и постављање свих 
важних докумената и обавештења на исту, 

4. Постављање упитника за прикупљање предлога грађана на интернет презентацији, 
5. Штампање и постављање плаката на јавним местима са обавештењем о јавној расправи, 
6. Одржавање састанака са корисницима јавних средстава, удружењима и представницима 

месних заједница са инструкцијама за прикупљање предлога грађана и ширење 
информација ка грађанима.  

 
1) Писмено обавештење свим грађанима о започетом процесу јавне расправе путем месечних 
рачуна – На почетку јула месеца је уз редовне месечне рачуне свим грађанима и грађанкама 
Великог Градишта је послато обавештење са инфомацијом о започетој јавној расправи, начину и 
могућности достављања предлога грађана и контакт подацима представника локалне самоуправе 
где се додатно могу информисати.  
 
2) Саопштење председника за јавност – Припремљено је писмено саопштење председика 
Општине за јавност, односно позив грађанима да узму учешће у припреми буџета Општине за 2020. 
годину, које је емитовано на каналу кабловске телевизије, као и постављено на званичној интернет 
презентацији Општине. 
 
3) Отварање посебног дела за јавне расправе на званичној интернет презентацији Општине о 
процесу јавне расправе, као и постављање свих обавештења на исту – У току јула месеца локална 
самоуправа је отворила посебан банер на главној страници званичне интернет презентације 
Великог Градишта о јавним расправама, у оквиру које постоји линк према посебном делу који се 
односи на Јавну расправу о буџету 2020.годину. У том одељку је ЛС постављала све важне 
информације за грађане везане за процес партиципативног буџетирања. 
 
4) Постављање упитника за прикупљање предлога грађана на званичној интернет 
презентацијиОпштине– У току јула месеца након саопштења и позива председника да се грађани 
укључе у процес израде буџета, на званичној интернет презентацији Општине су постављени и : 

а) Анкетни листић за гласање за општинске приоритете за финансирање у наредној 
2020.буџетској години, 
б) Бланко упитник за грађане путем ког су грађани имали могућност да сами предложе 
пројекте. 
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5) Штампање и постављање плаката на јавним местима са обавештењем о јавној расправи – У 
току јула месеца је штампано више од 1000 упитника и 100 плаката који су постављени на јавним 
местима у граду и подељени предтавницима месних заједница које су они даље дитрибуирали 
грађанима у месним заједницама. 
Плакати су залепљени у месним заједницима, установама и јавним предузећима и у граду на 
истакнутим местима. 
 
6) Састанци са удружењима, корисницима јавних средстава и представницима месних заједница 
са инструкцијама за прикупљање предлога и ширење информација ка грађанима – 18.7.2019. 
године у сали Скупштине општине су одржани састанци са представницима свих јавних институција 
Општине у циљу упознавања корисника са календаром за израду буџета за 2020. годину и свим 
роковима који исти носи, као и механизмима за укључивање грађана са територије целе општине у 
процес доношења Одлуке о буџету. Сви представници су добили материјал (упитник, плакат и 
анкетни листић) како би даље упознавали грађане са активностима и процесом партиципације, као 
и да дистрибуирају упитник за попуњавање. Истог дана, обављен је састанак и са шефовима месних 
канцеларија са истом сврхом. 
 
2.1.2  Фаза укључивања грађана у процес 
 
У току фазе укључивања грађана у процес коришћени су следећи алати за партиципацију грађана: 

1. Упитницизаприкупљањепредлогапројеката од стране грађана, 
2. Телефонскиинтервјуи – привреда и пензионери 
3. Постављањеопштинскогштандаутокутрајањатуристичкихманифестација, 
4. Интернет презентација Општине, 
5. Зборовиуселима, 
6. Радионицесаученицимасредњихиосновнихшкола, 
7. Консултативнисастанаксапривредом, 
8. Консултативнисастанаксаорганизацијама цивилног друштва, 
9. ФиналнаЈавнарасправаоНацрту одлуке о буџету, 

 
1. Упитници за прикупљање предлога пројеката од стране грађана – Као што је у одељку изнад 
већ напоменуто, за потребе спровођења процеса партиципације припремљена су два документа: 

а) Анкетни листић за гласање за општинске приоритете за финансирање у наредној 2020. 
Буџетској години, 
б) Бланко упитник за грађане у коме су грађани имали могућност да сами предложе пројекте. 

У току јула месеца, упитник и анкетни листић су постављени у свим јавним институцијама и 
удружњима заједно са кутијама за прикупљање предлога грађана. Грађани су имали могућност да 
дају своје предлоге до краја септембра, након чега су кутије повучене из јавних институција. 
Запослени у институцијама и удружењима су били у обавези да дистрибуирају упитнике ка 
грађанима, као и да их  упознају са сврхом попуњавања упитника. Такође, на зборовима у селима, 
консултативним састанцима са привредом и цивилним сектором и штандовима које је 
организовала локална самоуправа, представници локалне самоуправе су дистрибуирали упитнике 
грађанима. 

2. Телефонски интервјуи – У току септембраОдељење за привредни и економски развој и 
дијаспорује обавило телефонске разговоре са привредницима који се налазе у локалној бази 
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привредника Одељења. Разговори су обављени са око 200 привредника. Сви позвани представници  
привреде су позвани да попуне предложени анкетни листић и упитник. Није било предлога 
пројеката у току разговора са привредницима.  

3. Постављање општинског штанда у току трајања туристичких манифестација – У току 
августа и септембра представници општине Велико Градиште су путем постављања штандова на 
јавним местима у граду упознавали грађане са могућношћу њихове партиципације у изради буџета 
Општине. У исто време представници Општине су разговарали са грађанима о пројектима који су 
значајни за локалну заједницу и дистрибуирали грађанима упитнике. Грађани су имали могућности 
да се упознају са процесом и своје предлоге дају на: 

А) Манифестацији „Пасуљијада“ одржаној 6.8.2019. године. 
Б) На тргу „Младена Миловановића“ 24.8.2019. године. 
Ц) На манифестацији „Силафест“ одржаној 1.9.2019. године. 

4. Интернет презентација Општине – На званичној интернет презензацији Општине објављене су 
информације о целокупном процесу јавне расправе укључујући саопштење председника, упитници, 
саопштења са свих догађаја и састанака који су организовани у току процеса јавне расправе 
информације о постојећим пројектима, потрошњи средстава из локалног буџета, Нацрт одлуке о 
буџету, Водич кроз нацрт одлуке о буџету, итд. На интернет презентацији се налази и Позив 
грађанима да присуствују централном догађају јавне расправе на Нацрт одлуке о буџету која је 
организоваанау свечаној сали 15. новембра 2019. Године, заједно са записником и извештајем са 
јавне расправе. 

5. Зборови у селима – У току трајања процеса јавне расправе одржана су два збора. Један у месној 
заједници Чешљева бара 16.8.2019. године и један у месној заједници Затоње 15.9.2019.Остале 
месне заједнице нису изразиле заинтересованост путем председника месних заједница за 
одржавање зборова код њих, али су неке од месних заједница послале обједињене предлоге 
грађана који су свакако разматрани за финансирање. 

6. Радионице са ученицима средњих и основних школа – Одељење за финансије општине Велико 
Градиште спровело је 12.09.2019. године три радионица са ученицима трећег разреда Средње 
школе „Милоје Васић“. Радионице су биле усмерене на то да деца разумеју како се пуни општинска 
каса, на шта и како се троши буџетски новац, као и да дају предлоге шта сматрају да је потребно да 
се уврсти у буџет за наредну годину.  

7. Консултативни састанак са привредом – Консултативни састанак са привредом је одржан 
16.9.2019. године. Састанак је водио председник Општине који је упознао присутне представнике 
привреде са планираним инвестицијама у наредном периоду које директно или индиректно имају 
утицаја и на привредни развој и на пословање самих привредних субјеката. Циљ састанка је био да 
се привредници упознају са започетим процесом партиципативног буџетирања и да својим 
предлозима допринесу адекватном и сврсисходном планирању средстава заснованом на 
потребама грађана. 

8. Консултативни састанак са организацијама цивилног друштва – Консултативни састанак са 
организацијама цивилног друштва је одржан 17.9.2019. године је у сали Скупштине општине. Сви 
присутни представници организација цивилног друштва су појединачно износили потребе и 
приоритете које је потребно размотрити и финансирати убудуће. Представници појединих 
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организација цивилног друштва су учествовали и у току одржавања манифестација у циљу 
анимирања што већег броја грађана за учешће у процесу.  

9. Финална Јавна расправа о Нацрту одлуке о буџетуза 2020. годину – Отворени састанак са 
грађанство – Јавна расправа је одржана 15.11.2019. године у свечаниј сали Општине, са почетком у 
12:00 часова. Месец дана пре одржавања самог догађаја општина Велико Градиште је на званичној 
интернет презентацији поставила предлог Нацрта одлуке о буџету за 2020. годину, као и грађански 
водич кроз буџет, тако да су грађани имали месец дана да Нацрт погледају и дају своје сугестије. 

2.1.3  Фаза обавештавања грађана о спроведеном процесу 
 
У току фазе обавештавања грађана о спроведеном процесу коришћени су следећи алати за 
партиципацију грађана: 

1. Постављање Нацрта одлуке о буџету за 2019. годину на званичну интернет презентацију 
Општине. 

2. Постављање грађанског водича кроз Нацрт одлуке о буџету за 2019. годину на званичну 
интернет презентацију Општине. 

3. Слање обавештења грађанима о листи прихваћених предлога пројеката, као и ранг листи 
пројеката које је Општина предложила уз месечне рачуне, као и позив за присуствовање на 
јавној расправи. 

2.2. Резултати спроведних активности 
 
А)Упитници 

Најчешће коришћен алат у току јавне расправе је био упитник. Током трајања процеса јавне 
расправе упитнике за грађане било је могуће преузети и попуњене предати на 41 локацији: у згради 
Општинске управе, Дому здравља, Библиотеци, Културном центру, Народном музеју, Туристичкој 
организацији, Јавном комуналном предузећу „Дунав“, ЈУ Спортски центар, на штандовима (3) које 
је организовала Општинска управа, у основним школама (3), гимназији, ПУ „Мајски цвет“, а такође 
су били подељени свим представницима месних заједница (25), корисницима јавних средстава, 
представницима привреде и цивилног сектора на састанцима који су одржани са њима на почетку 
или у току трајања процеса јавне расправе. Истовремено електронска верзија упитника је била 
доступна за преузимање на интернет страници локалне самоуправе путем линка 
http://velikogradiste.rs/javna-rasprava-za-pripremu-odluke-o-budhetu-za-2020-godinu/са 
информацијом на коју електронску адресу треба послати попуњен упитник. 
 
Током процеса јавне расправе прикупљено јеоко 750 упитника, и то: 
- електронским путем 4 
- директном предајом попуњених упитника на унапред одређеним локацијама 258 
- из сеоских месних заједница 181 
- остатак упитника је прикупљен током одржавања штандова и осталих активности локалне 
самоуправе.  
 
Број прислиглих упитника из сеоских месних заједница је 30% нижи у односу на упитнике из града. 
Највећи број упитника је пристигао из месних заједнице Сираково, Затоње, Чешљева бара, 
Тополовник, Макце, Кусиће и Пожежено. Остали упитници су прикупљени на територији града. 
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Укупан број предложених пројеката из упитника је 470,од тога је 359 капиталних пројеката и 
111 софт пројеката. Анализом пристиглих предлога дошло се до закључка да је одређени број 
пројеката дуплиран, па је стога листа ревидирана, тако да је укупан број пројеката који је 
разматран за финансирање 137.Око 30 пројеката ће се наћи у буџету за 2020.годину, с тим што 
то није коначна листа, јер постоји одређени број пројеката за које је потребно да се испуне 
одређени предуслови, па је њихова реализација очекивана у будуће, као што је и део предложених 
пројеката у реализацији или већ реализован.Пројекти који нису имали утицаја на ширу заједницу 
нису разматрани. У прилогу овог извештаја се налазе детаљниподаци о пројектима који су 
разматрани (Анекс 1).  
 
Б) Анкетни листићи 
Анкетни листић је садржао листу 10 приоритетних пројеката од стране локалне самоуправе за које 
су грађани имали прилику да гласају. Анкетни листићи су били доступни на истим локацијама (41), 
на којима су били доступни и упитници. Попуњено је укупно 297анкетних листића, од чега је 
неважећих било 27.  
 
 

2.3. Састанци са грађанима 
А) Састанак у месној заједници Чешљева Бара, 
Б) Састанак у месној заједници Затоње, 
В) Састанак са организацијама цивилног друштва, 
Г)Састанак са представницима локалне привреде. 

 
А)Дана 16.8.2019. годинеодржан је састанак у месној заједници Чешљева Бара. Састанку је 
присуствовало 30 мештана, чланова савета као и председник месне заједнице.  
 
Следећи представници локалне самоуправе су присуствовали састанку: 
1. Слађан Марковић, заменик председника Општине, 
2. Јелена Пантић, руководилац Одељења за финансије, 
3. Јасмина Штрбац, руководилац Одељења за привредни и економски развој и дијаспору, 
4. Марко Стокић, Одељење финансија. 
 
Током трајања састанка грађани месне заједнице Чешљева Бара су имали прилику да се изјасне о 
приоритетним пројектима за финансирање у буџету за 2020. годину. 
 
Структура достављених предлога о приоритетима за финансирање МЗ Чешљева Бара: 

1. Пролазак гасовода. 
2. Асфалтирање платоа испред Дома. 
3. Уредити фасаду дома култура. 
4. Асфалтирање сеоских сокака. 

 
Б)Дана 15.9.2019. године одржан је састанак у месној заједници Затоње. Састанку је присуствовало 
10 мештана, као и председник месне заједнице.  
 
Следећи представнициРадне групе за процес спровођења партиципације су присуствовали 
састанку: 
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1. Драган Мандић, директор основне школе, 
2. Љубица Митић, директор ЈКП „Дунав“, 
3. Предшколска установа „Мајски цвет“, Милан Митић, правник. 
 
Током трајања састанка грађани месне заједнице Затоње су имали прилику да се изјасне о 
приоритетним пројектима за финансирање у буџету за 2020. годину., као и да попуне упитник и 
анкетни листић. 
 
Структурапредложених пројеката за финансирање МЗ Затоње: 

1. Реновирање бивше амбуланте у циљу њеног стављања у функцију за мале 
медицинскеинтервенције. 

2. Реновирање бивше амбуланте и отварање вртића или дневног боравка за децу у оквиру 
простора. 

3. Асфалтирање пута према сеоском гробљу. 
4. Улагање у развој спорта. 
5. Изградња водовода и канализације. 
6. Уређење парка за децу. 

 
В)Дана 17.9.2019. године одржан је састанак са представницима организација цивилног сектора. 
Састанку је присуствовало 8 представника цивилног сектора са територије општине. Испред Радне 
групе за процес спровођења партиципације састанку су присуствовали: 
1. Слађан Марковић, заменик председника Општине, 
2. Тања Миленковић, Одељење за финансије, 
3. Марко Стокић, Одељење за финансије, 
4. Саша Бранковић, директор Спортског центра. 
 
Следећи пројекти од значаја за општину су дефинисани у току састанка са представницима 
цивилног сектора: 

1. Изградња азила за псе. 
2. Побољшање канализационе мреже на територији општине. 
3. Реновирање зграде пензионера. 
4. Реновирање улице Браће Буђони, Вељка Дугошевића. 
5. Осветљење у улици Жике Поповића. 
6. Санација Дома културе у Тополовнику. 
7. Побољшање водоводне мреже на територији МЗ Тополовник. 
8. Санација Београдске улице. 
9. Рестаурација цркве у Сиракову и Раму. 

 
Г)Дана 16.9.2019. годинејеодржан састанак са представницима привреде.Осам (8) представника 
привреде је присуствовало састанку. 
Следећи представнициРадне групе за процес спровођења партиципације су присуствовали 
састанку: 
1. Драган Милић, председник Општине, 
2. Слађан Марковић, заменик председника Општине, 
3. Јелена Пантић, руководилац Одељења за финансије, 
4. Јасмина Штрбац, руководилац Одељења за привредни и економски развој и дијаспору. 
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Следећи пројекти од значаја за општину су дефинисани у току састанка са представницима 
привреде: 

1. Одвајање фекалне од атмосферске канализације где је могуће (одговор председника: „То се 
ради кад год се ради канализација“). 

2. Развој целогодишњег туризма. 
3. Ловачка улица (средства су опредељена у буџету - заједничка инвестиција локалне 

самоуправе и приреде, где општина даје мтеријал). 
4. Прилазни пут премакомпанији„Терахум“ – неће се радити. 
5. Унапређење угоститељске школе. 
6. Размотрити изградњу нове Индустријске зоне у близини новопланиране брзесаобраћајнице 

(када се буде изградила саобраћајница). 
7. Пружање интензивније подршке локалној привреди, посебно у домену остваривања 

додатних финансијских користи од фондова који постоје. 
8. Организовање живота младих на другачији начин, улагањима у спорту, итд.  

Остали предлози нису директној надлежности ЛС. 
 
 

2.4. Организација једнодневног састанка јавне расправе 
 

Дана 15.11.2019. године у сали Скупштине општине са почетком у 12 часова одржана је јавна 
расправа са грађанством о Нацрту одлуке о буџету за 2020. годину.  
 
Јавну расправу су водили следећи представници локалне самоуправе: 
1. Слађан Марковић, заменик председника Општине, 
2. Јелена Пантић, руководилац Одељења за финансије, 
3. Љубица Митић, директор ЈКП „Дунав“. 
Јавној расправи су присуствовали сви представници Радне групе за спровођење процеса 
партиципације, начелница Општинске управе, као и сви корисници јавних средстава. Јавној 
расправи су присуствовале 4 грађанке: 
 
 Име и презиме Организација уколико је 

члан/ица 

1 Јелена Миљковић грађанка 
2 Вера Грујић грађанка 
3 Нада Петровић грађанка 
4 Милона Carmichael грађанка 
 
Није било представника цивилног сектора на јавној расправи. Укупно 10 предлога грађана је изнето 
на јавној расправи. Сумарни приказ предлога се налази у табели, док је детаљни записник са јавне 
расправе могуће наћи на следећем линку http://velikogradiste.rs/wp-
content/uploads/2019/11/Zapisnik-sa-javne-rasprave_15-NOV-2019.pdf. 
 
Структура предлога са јавне расправе: 

1. Улична расвета у Алаској улици. 
2. Постављање камера како би се решио проблем бацања смећа и стварање дивљих депонија. 
3. Сређивање плаже на Дунаву. 
4. Изградња тротоара у улици Воје Богдановића. 
5. Решавање проблема атмосферских вода у Мајуру. 
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6. Проблем паркирања возила ван места предвиђеног за паркинг у граду. 
7. Проблем напуштених паса. Да ли општина може да обезбеди парцелу или објекат за 

изградњу азила? 
 
 
3. Сумарни преглед прикупљених упитника и предлога 

 
Детаљни приказ прикупљених предлога грађана са бројем гласова се налази као прилог уз овај 
извештај. У наставку је дат сумарни приказ датих предлога грађана.  
 

3.1. Одговори грађана по областима за буџетску 2020. годину. 
 

Наосновуприкупљенихупитникаследиприказодговора грађанапо областимаза 2020.годину: 
 
Буџетски приоритет Број позитивних одговора у 

попуњеним упитницима 
% од укупног броја попуњених 

упитника 
Запошљавање 18 2,40 
Капитална улагања 480 63,45 
Социјална давања 14 1,87 
Одбрана од поплава 0 0 
Развој туризма 89 11,38 
Развој спорта 8 1,10 
Друго  148 19,80 
 

3.2. Предлози капиталних пројеката– Резултати гласања путем анкетних листића 
 
Од наведених капиталних пројеката предвиђених за финансирање из буџета општине за наредне 
три године грађани су се изјаснили на следећи начин: 
 
Табела: Резултати гласања путем анкетних листића 
  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 
Наставак радова на изградњи водоводне мреже на територији 
В.Градиште 124 18.59 

5 Реконструкција улице Браће Буђони 119 17.84 

6 Изградња паркинга у Сарајевској улици 79 11.84 

7 Санација Обилићеве улице 4 0.60 

8 Санација Карађорђеве улице 15 2.25 
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9 Санација Београдске улице 18 2.70 

10 Завршетак радова на изградњи ОШ Средњево  63 9.45 

    667 100.00 

 
Од наведених пројеката, следећи пројекти ће бити финансирани буџетом за 2020. Годину: 

1. Завршетак изградње секундарне канализације у насељу Мајур 
2. Санација дела локалног пута Камијево-Десине 
3. Санација дела локалног пута Мајиловац-Курјаче 
4. Наставак радова на изградњи водоводне мреже на територији В.Градиште 
5. Санација Обилићеве улице 
6. Санација Карађорђеве улице 
7. Санација Београдске улице 
8. Завршетак радова на изградњи ОШ Средњево 

Пројекат„Реконструкција улице Браће Буђони“, ће бити финансиран у будуће, тек када се заврши 
изградња секундарне канализације у насељу Мајур (предлог бр. 1).  
 
На основу прикупљених упитника укупан број капиталних пројеката предложених од стране 
грађана је 53. Следи приказ предлога капиталних пројеката са највећим бројем гласова, док се 
остали предлози налазе у прилогу извештаја.   
  Назив пројекта бр.гласова % 

1 Реконстукција главне улице и уређење фасада 16 2.11 

2 Асфалтирање свих улица 14 1.85 

3 Изградња гаража 9 1.19 

4 
Реконструкција и проширење канализационе мреже на 
територији општине В.Градиште. 48 6.34 

5 Реконструкција водоводне мреже 11 1.45 

6 Асфалтирање платоа испред Дома у Чешљевој бари 81 10.70 

7 Уређење фасаде Дома културе у Чешљевој бари 81 10.70 

8 Асфалтирање сокака у Чешљевој бари 81 10.70 

9 Водовод Сираково 17 2.25 

10 Асфалтирање Сираково 24 3.17 

11. Проширење фудбалског терена Сираково 13 1.72 

 
Највећи број предложених капиталних пројеката пројеката је везан за: 

1. Иградњу путне инфраструктуре - асфалтирање улица; 
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2. Изградњу и проширење канализационе мреже и атмосферске канализације; 
3. Изградњу водоводне мреже, 
4. Проширење уличне расвете. 

 
3.3. Предлози пројеката од интереса за локалну заједницу 

 
У овом делу се даје приказ пројеката који не захтевају велика улагања, али су од интереса за развој 
културног, социјалног и забавног живота за становнике Великог Градишта. Највећи број пројеката је 
добио максимално 5 гласова, тако да се у овом приказу појединачни бодови неће приказивати 
(детаљни број бодова се налази у прилогу извештаја). Пројекти од интереса за  локалну заједницу 
који су предложени за финансирање у буџету за 2020. годину су следећи: 

У области културе су предложени следећи пројекти: 
1. Биста Милице Јанковић 
2. Више културних догађаја, 
3. Нова зграда за културу 
4. Рредовнији рад биоскопа са бољим програмом 
5. Покретна библиотека на језеру, 
6. Музичке вечери на кеју уз наступање локалних музичких група 

На основу прикупљених упитника следи приказ предлога грађана о пројектима од интереса за 
локалну заједницу: 
 
У области социјалне заштите, предложени су следећи пројекти: 
1. Прихватилиште 
2. Стипендије и бенефиције да би млади остали у Великом Градишту 
3. Отварање дневног центра за одрасле и децу са потешкоћама у развоју и инвалидитетом 
4. Отварање старачког дома од карауле у Острову 
5. Проширење мреже домаћица на сва села општине 
6. Бољи живот за стара лица 
 
У области локалног економског развојапредложени су следећи пројекти: 
1. Отворити више радних места 
2. Отворити фабрику воде 
3. Отворити фабрике 
 
У области комуналне делатности предложени су следећи пројекти: 
 
1. Парк за псе, кућице за псе, 
2. Гробље за кућне љубимце, 
3. Сађење четинара за одбрану од румунске прашине. 
У области животне средине предложени су следећи пројекти: 
 
1. Уређење плаже на Дунаву, 
2. Чишћење траве дуж обале Дунава, 
3. Уређење реке Пек, 
4. Сређивање јавне расвете, 



13 
 

5. Уређење обале Дунава, 
6. Уређење обале језера, 
7. Чишћење језера, 
8. Садња дрвореда у Великом Градишту, 
9. Повећање броја клупа на тргу Милана Милорадовића. 
 
У области здравства, предложени су следећи пројекти: 
1. Хитна служба, 
2. Боља здравествена заштита, 
3. Продужетак рада лабораторије. 
 
У области спорта, предложени су следећи пројекти: 
1. Афирмисање деце у спорту на уштрб сениора, 
2. Улагање у спорт, 
3. Спортски центар за жене, 
4. Балон хала, 
5. Базен, 
6. Клизалиште, 
7. Сређивање терена у парку за одбојку, 
8. Теретана поред терена за одбојку, а на месту теретане игралиште за децу. 
 
Друго: 
1. Дужи рад кафића, 
2. Више туриста, 
3. В,ећа хигијена у граду, 
4. Иинтернет у сеоским месним заједницама 
5. Инфоцентри са слободном интернет мрежом, 
6. Камере код споменика, трг Ммладена Милорадовића, 
7. Поправка фонтане у парку, 
8. Апарати за топле напитке, 
9. Возић за језеро, 
10.  Више активносит у граду током зиме, 
11. Уклањање танкера, 
12. Увођење еколошке инспекције, 
13. Бесплатан простор за удружење жена на вашару, 
14.  Клуб за младе, 
15.  Креативне радионице, 
16.  Средства за активности школске деце током лета. 
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4. Листа разматраних предлога 

У буџету за  2020. годину ће се наћи 36 пројеката предложених од стране грађана, с тим што то није коначна листа, јер постоји одређени број 
пројеката за које је потребно да се испуне одређени предуслови, па се њихова реализација може очекивати у будуће. Пројекти који нису имали утицаја 
на ширу заједницу нису разматрани. Број предлогапројеката који не спадају у надлeжност Општине је 5тако да и они нису даље разматрани.20 
предлога пројеката се тиче приватих инвестиција и отварања нових фабрика и нових радних места и стога не зависе директно од локалне 
самоуправе. За 5 пројеката су поднети предлози пројеката надлежнимминистарствима у Републици Србији или донаторима и чека се одговор. 
Од 137 предлога пројеката 18 пројеката је већ реализовано или се налазе у процесу реализације, а неки од њих захтевају и реализацију по 
етапама.Укупно 34 предлога пројекта нису довољно прецизирана, тако да није било могуће уврстити их у буџет. 

 
Прихваћени предлози/пројекти 

 
Р.бр. Назив предлога/пројекта Предлог достављен у 

оквиру  
Укратко навести разлог зашто је предлог прихваћен 

1 Изградња стаза од града до 
језера 

Упитник У току је израда пројектно-техничке документације 

2 Уређење кишне 
канализације у В. 
Дугошевића 

Упитник Нијепланирана изградња каишне канализације у току 2020. године, али је 
планирано решавање одвођења воде каналетом 

3 Канализација у Кусићу Упитник Општина Велико Градиште ће током 2020. године кренути са припремама 
пројектно-техничке докутације за изградњу канализационе мреже у сеоксим 
насељима. Канаизација се не може реализовати пре завршетка пројектно-
технчке докумтације. 

4 Водовод у Макцу Упитник У оквиру плана водоснабдевања планирана је активност израде пројекта 
изградње магистралног водовода Конглавица-Макце. Макон израде пројекта 
приступиће се извођењу радова на изградњи магистралног вода и изтради 
пројекта секундарне мреже. 

5 Покретна библиотека на 
језеру  

Упитник Пројекат је изводљив, можда већ за следећу летњу сезону. Требало би 
определити нека средства која нису превелика. 

6 Камере код споменика, трг 
Младена Милорадовића, 
код чесме   

Упитник У оквиру програмске активности Саобраћај, од средстава од наплате казни у 
саобраћају планирана су средства за постављање камера. 

7 Бесплатан простор за 
удружења жена на вашару   

Упитник Надлежна служба ће обрадити предлог за Општинско веће. 
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8 Асфалтирање улице 
Б.Буђони. 

Упитник  У току 2020.године урадиће се у провој половини године канализација како 
би се у другој половини асфалтирало, а у току је израда пројекта за 
асфалтирање. 

9 Асфалтирање Браничевске 
улицњ  

Упитник Планирана је буџетом за 2020.годину санација улице 

10 Уређење тротоара у улици 
Воје Богдановића  

Упитник Планирано је буџетом за 2020.годину  

11 Пут Камјево-Десине   Упитник Планирана је санација пута буџетом за 2020. годину 
12 Раздвајање кишне и 

фекалне канализације- 
Упитник Планирана је израда пројекта кишне и фекалне канализације 

13 Канализација у 
Браничевској улици и улици 
Браће Буђони  

Упитник Браничевска је уговорена за извођење, а Браће Буђони је у плану за 
2020.годину. 

14 Канализација у улици 
Гробљанска 

Упитник Планирана је изградња канализације у току 2020.године 

15 Канализација Мајур  Анкетни листић У току 2020.године радиће се наставак канализације у насељу Мајур. 
16 Кишни канали у Београдској 

улици  
Упитник Планирано је у току санације улице која ће се радити 2020.године. 

17 Улична расвета у Алаској 
улици  

Упитник / Јавна 
расправа 

Планирано је ширење јавног осветења током 2020.године. Стручна служба ће 
проценити потребу и одредити проритете јер улица делимично има 
осветљење. 

18 Реконструкција Дома у 
Тополовнику  

Упитник Расписана је јавна набавка за реконструкцију . Радови ће се извести током 
2019-2020. 

19 Водоводна мрежа у 
Тополовнику 

Упитник У току је израда пројекта превезивања Тополовника на магистрали водовод. 
Планирано је буџетом за 2020.годину извођење радова на превезивању. 

20 Проширење фудбалског 
терена у Сиракову 

Упитник Активност ће бити решешена у току 2020.године, у току је решавање 
имовинско -правних односа за потребе проширења. 

21 Уредити пут Калиновац -
Затоње   

Упитник Пут се уређује савке године у оквиру летњег одржавања путева. 

22 Обележавање пешачких 
прелаза   

Упитник У оквиру програмске активности Саобраћај, од средстава од наплате казни у 
саобраћају планирана су средства за хоризонталну и вертикалну 
сигнализацију. 

23 Лежећи полицајци  Упитник У оквиру програмске активности Саобраћај, од средстава од наплате казни у 
саобраћају планирана су средства за хоризонталну и вертикалну 
сигнализацију. 

24 Стипендије и бенефиције да Упитник Постоји одлука којом се додељују стипендије након спроведеног конкурса. 
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би млади остали у Великом 
Градишту  

Тренутно се стипендира 29 студената. 

25 Афирмисање деце у спорту 
на уштрб сениора   

Упитник Ванредно су стимулисана спортска удружења која имају млађе селекције. 

26 Фонтана у парку (да ради) Упитник Одржавање фонтане је планирано у оквиру плана рада МЗ Велико Градиште. 
27 Музичке вечери на кеју за 

вашар уз наступање 
локалних музичких група   

Упитник Пројекат се већ реализује у оквиру манифестације „Великоградиштанска 
гитаријада“ чији је организатор истоимено удружење грађана. Ове године 
реализована по 4. пут. 

28 Уређење Пека   Упитник Општина Велико Градиште и МЗ Велико Градиште сваке године уређују 
приступни пут као и површину на ЈАЗ-у . То је планирано и буџетом за 2020. 
годину , ако се предлог односи на овај део обале реке Пек. 

29 Забранити држање домаћих 
животиња на територији 
града  

Упитник Измена Одлуке је планирана за следећу годину. 

30 Бициклистичка стаза   Упитник План детаљне регулације је на разматрању, у наредном периоду се очекује 
реализација бициклистичке стазе од Рама до Великог Градишта. 

31 Направити Адреналин парк  Упитник Тражена су средства кроз пројекат Прекограничне сарадње, чека се одговор. 
32 Реконструисати главну 

улицу и уредити фасаде  
Упитник Конкурисали смо за средства код РС чекамо одговор. 

33 У парку на Житном тргу 
(Општина и СДК) уредити 
ивичњаке и калдрму  

Упитник Конкурисали смо за средства код РС чекамо одговор. 

34 Балон хала   Упитник Постоји пројекат за изградњу балон хале у дворишту ОШВГ којим је 
конкурисано код делегације ЕУ. 

35 Средити центар града   Конкурисано за средства код РС. Чека се одговор. 
36 Бетонирање код државне 

апотеке   
 У пројекту је реконструкције главне улице. 

 

*Детаљну листу пројеката са образложењем заинтересоване стране могу да погледају у прилогу овог извештаја.
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5. Додатне информације 

 
Предлози који нису уврштени у Предлог одлуке о буџету за 2020.годину услед финансијских и техничких 
ограничења, локална самоуправа ће их изнова размотрити у наредном буџетском циклусу.  
 
За додатне информације о предметном извештају можете се обратити Јелени Пантић, руководиоцу  
Одељења финансија, путем електронске поштеjelena.pantic@velikogradiste.rs, путем телефона 012 / 661 278 
или лично доласком у Општину, Житни трг 1, Велико Градиште, канцеларија број 17. 
 
 
 


