
Извештај о спроведеном анкетирању грађана и других заинтересованих страна 

 

Као и прeтходних година, Одeљeњe за буџeт и финансијe Градскe управe Града 

Врања, и ове године, у току месеца Октобра,  позвало је грађанe да дају својe прeдлогe и 

на тај начин активно учeствују у крeирању буџeта локалнe зајeдницe за 2023. годину. 

Обавештење и Анкетни листић су објављени на сајту Града чиме су грађани обавештени 

да се почело са прикупљањем нових идеја и предлога за Буџет за наредну годину. 

Упитник је требало сачувати на свом рачунару, попунити и послати на мејл адресу: 

analitikabudzeta@vranje.org.rs. Овим процесом грађани остварују своје право на 

одређивање приоритета и доношење планова потрошње у оквиру буџета локалне 

самоуправе. Укључивање јавности у рад локалне самоуправе један је од базичних 

принципа добре демократске праксе и одговорног управљања локалном заједницом, што 

представља темељ одрживог развоја. 

На адресу Одељења за буџет и финансије, пристигло је на десетине попуњених 

листића. Путем Упитника/Анкете грађани су били у могућности да наведу један конкретан 

предлог за расподелу буџетских средстава за 2023.год. Дата је могућност да грађани 

предложе пројекат за финсансирање из буџетских средстава који је у надлежности 

локалне самоуправе. 

 

Предложене идеје у Упитнику/Анкети за расподелу буџетских средстава за 2023.год су: 

 

 Помоћ младим брачним паровима за новорођено дете – Помоћ у виду пелена и 

дохрана за бебе, бар два пута месечно, до навршених годину дана живота; 

 Унапређење инфраструктуре у сеоским срединама – реконструкција 

некатегорисаних путева у селу Пољаница, која обухвата 22 села, реконструкција 

школа, побољшање здравствене заштите у селу; 

 Подршка развоју сеоског туризма – Могућност аплицирања пољопривредних 

газдинстава за копање бунара, пластеника, едукације, маркетинг, опремање 

газдинстава; 

 Спровођење омладинске политике – Финансирање удружења младих и подршка 

иницијативама младих; 

 Уређење стамбених насеља на територији Града – Уређење прилаза стамбеним 

зградама, уређење травнатих површина, пошумљавање, кровне гараже; 

 Унапређење културне продукције – Пројекат „Парк врањских израза и фраза“ – 

поставање светлосних ефеката на којима би биле исписане врањске речи, фразе и 

изрази и постављање паноа у Градском парку са сличном садржином; 
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 Контрола буке у центру Града – Куповина уређаја за мерење буке, појачана 

контрола буке у угоститељским објектима са прегласном музиком; 

 Побољшање положаја учесника ратова 90 – их година – Одобравање попуста на 

рачуне у вези комуналних услуга, паркирања, повлашћени превоз у јавном 

саобраћају, бесплатни уџбеници за децу учесника ратова. 

Након прикупљања прeдлога извршeна је анализа  изводљивости пројeката и 

размотрено је да ли су исти у надлeжности локалнe самоуправe, као и да ли сe могу 

рeализовати у јeдној калeндарској години. У зависности од финансијских услова и 

буџетских могућности, одлучиће се да ли ће се и који од предложених пројеката наћи  у 

буџету за наредну годину.  

Користимо прилику да се захвалимо грађанима на издвојеном времену и уложеном 

труду током анкетирања. Од изузетног значаја су мишљења, сугестије и предлози грађана, 

а у циљу израде Одлуке о буџету града Врања за 2023. годину. Идеје из овогодишњег 

анкетирања које не уђу у Буџет за 2023. годину, биће сачуване и предложене за 

реализацију у некој наредној буџетској години јер је глас грађана важна карика у 

креирању стандарда за бољи живот свих становника Града Врања. 

 


