
 

 

ЗАПИСНИК СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 
2020.ГОДИНУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  

 

А. Датум и место:  15.11.2019. године, велика сала СО 

Јавна расправа започета у 12 часова,. 

Б. Листа присутних: 

Испред радне групе 

- Јелена Пантић, Одељење за финансије – координатор, 

- Тања Миленковић, Одељење за финансије – аналитичар за све програме, 

- Марко Стокић, Одељење за финансије – менаџер за све програме, 

- Слађан Марковић, заменик председника – менаџер за програме Председника, Скупштине, 
ОУ и правобраниоца, 

- Дајана Стојановић, директор Туристичке организације –  менаџер за програме туризма и 
спорта, 

- Милан Митић, секретар Скупштине – менаџер за програме предшколског образовања и 
Центра за социјални рад, 

- Саша Бранковић, директор Спортског центра – менаџер за програме спорта, развоја 
пољопривреде и заштите животне средине 

- Сања Стојадиновић, Одељење за друштвене делатносит и заједничке послове – менаџер 
за социјалну и дечију заштиту и здравствену заштиту, 

- Љубица Митић, директор ЈКП „Дунав Велико градиште“, менаџер за програме комуналне 
делатности и  

- Горан Младеновић, одборник Скупштине општине, менаџер за програме привреде 

Испред Општинске управе 

- Сузана Ђорђевић, начелник Општинске управе 
- Бојан Милојковић, 
- Весна Милановић, 
- Санела Журкић –Коцмановић 
- Данијела Животић 

Испред јавних предузећа и установа: 

Основна школа Мајиловац 

- Бранкица Макуљевић, директор 

Основна школа Средњево 

- Слађана Милосављевић 



Културни центар 

- Бранка Величковић, директор 

Музеј: 

- Драган Богичић, директор 

Грађани општине Велико Градиште 

- Јелена Миљковић 
- Нада Петровић 
- Вера Грујић 
- Милона Carmichael 

 

В. Кључне примедбе и захтеви: 

Уводна реч-Слађан Марковић, заменик председника општине.  

Слађан Марковић: 

Захвалио се грађанима, радној групи, директорима јавних предузећа и установа, Сталној 
конференцији градова и општина и Одељењу за финансије за учешће у креирању буџета. Дао је 
кратку ретроспективу процеса укључивања грађана у процес израде буџета за 2020. годину и 
активностима које је Општина предузела како би транспарентно укључила што већи број грађана у 
овај процес. Образложио је предлоге грађана који су обрађени и класификовани по приоритетима 
и изводљивости, а у складу са законом и могућностимаОпштине. 

Приказ презентације Водича кроз Нацрт одлуке о буџету за 2020.годину је урадила госпођа 
Љубица Митић, директорка ЈКП „Дунав“. 

Дискусија: 

Питање: 
Јелена Миљковић – Истакнут је проблем уличне расвете у Алаској улици и проблем бацања смећа 
на оближњем пољанчету – не односи се смеће и пали се испред кућа. Предложила је постављање 
камера како би се решио проблем бацања смећа и стварање дивљих депонија. 
 
Одговор: 
Слађан Марковић, заменик председника општине – Планирана је расвета у Алаској улици следеће 
године, чим временски услови дозволе радове. Пројекат је урађен. Што се тиче смећа, и поред 
акција чишћења дивљих депонија, и даље се праве исти проблеми. За скупљање смећа у нашој 
Општини задужено је предузеће Спајдер, коме ћемо ово пренети. 
 
Питање: 
Нада Петровић – Шта је са предлогом за сређивање плаже? Да ли ће се радити на решавању 
техничких могућности, ако нема финансијских? 
 
Одговор: 
Слађан Марковић, заменик председника општине – Уређење обале Дунава-градске плаже, није у 
надлежности општине Велико Градиште. 
 



Одговор: 
Јелена Пантић, руководилац Одељења за финансије- 
То није у надлежности само локалне самоуправе. Да би се плажа уредила потребна је сагласност 
Ђердапа, јер је урађена и заштита од поплава. Предлог може да се пошаље, али не зависи само од 
нас. 
 
Одговор: 
Милијана Здравковић,СКГО – Уређење плажа на Дунаву није у надлежности локалне самоуправе, 
шта год да се ради, потребна су одобрења са виших нивоа власти. 
 
Питање: 
Нада Петровић – Ммолим вас за појашњење за табелу предлога пројеката. Нема свих пројеката. 
 
Одговор: 
Јелена Пантић, руководилац Одељења за финансије –Табела је обрађена тако што се у горњем 
делу налазе предлози Општинске управе, а у доњем делу предлози грађана, по изводљивости и 
броју гласова. Неки пројекти који су имали један глас нису се нашли на табели. Информације о 
свим предлозима ће се свакако наћи на сајту Општине. 
 
Питање: 
Вера Грујић – Да ли је у плану изградња тротоара у улици Воје Богдановића, према 
Електроморави, који је неуређен и без ивичњака? 
 
Одговор: 
Слађан Марковић, заменик председника општине – Предвиђена је изградња шетне стазе због 
безбедности у саобраћају. Средства су обезбеђена и пројекат је завршен. 
 
Одговор: 
Сузана Ђорђевић, начелник Општинске управе – Завршена је пројектна документација за шетну 
стазу и већ следеће године почеће се са реализацијом. 
 
Питање: 
Вера Грујић – Решавање дугогодишњег проблема атмосферских вода у Мајуру. 
 
Одговор: 
Јелена Пантић, руководилац Одељења за финансије – Решиће се и тај проблем. Мајурска 
канализација се ради по фазама због финансијских средстава. Тренутно се ради трећа фаза 
иомогућени су прикључци грађанима. 
 
Питање: 
Вера Грујић – Неодржавање хигијене на улици испред њене куће, као и паркирање возила ван 
места предвиђеног за паркинг, бацање пикаваца из паркираних аутомобила. 
 
Одговор: 
Сузана Ђорђевић, начелник Општинске управе – Општина ослушкује проблеме својих грађана и 
труди се да реши проблеме, али на неке ствари не можемо да утичемо, као што је бацање 
пикаваца јер је то одраз некултуре. 
 
Питање: 
Јелена Миљковић – Проблем напуштених паса. Да ли општина може да обезбеди парцелу или 
објекат, као што је стара печуркара, где би се напуштене животиње збринуле? 
 
 
 



Одговор: 
Сузана Ђорђевић, начелник Општинске управе – Општина обавља зоохигијену. У преговорима је 
са општином Голубац о заједничком азилу за животиње, могућа реализација следеће године. 
 
Питање: 
Нада Петровић – Да ли ће предлози грађана да се узму у разматрање и када? 
 
Одговор: 
Јелена Пантић, руководилац Одељења за финансије – Обрађен је део са више гласова, а други 
део, није узет у разматрање, јер су у питању били предлози са по једним гласом. Све ће биће на 
општинском сајту.  
 
Расправа завршена у 13,10 
 
Извештај припремило Одељење за финансије 


