
Извештај о јавној расправи о Нацрту Одлуке о буџету града Врања за 2023.год. 

 

Сала Начелства,  28.11.2022.год. 

 

 

Јавна расправа о Нацрту  буџета града Врања за 2023. год. реализована је у складу са 

позивом, 28.11.2022. год. у сали Начелства у 12 часова, за представнике  државних органа, 

удружења, привредних субјеката, јавност  и све заинтересоване грађане.  

 

Нацрт буџета је постављен на сајту Града у делу Документа/Буџет 2023. и грађани су 

имали времена да се упознају са најважнијим приходима и расходима планираним за 

наредну годину. 

 

 

Расправи је присуствовало 11 грађана. Одељење за буџет и финансије је припремило 

презентацију како би се грађанима поједноставио приказ буџета. 

 

Уводну реч имао је члан Градског Већа за буџет и финансије Бојан Костић. Он је истакао 

да укупно пројектовани буџет за наредну годину износи 3.131.975.000 динара. Укупно 

пројектовани приходи и примања за 2023.год. износе 2.976.760.000 динара, укупни 

расходи и издаци 3.006.975.000 динара. Пројектован је дефицит у износу од 30.215.000 

динара. Најважнији део у структури прихода припада текућим приходима у износу од 

2.963.760.000 динара или 95%. Пренета средства из претходне године износе 30.215.000, 

док примања од задуживања износе 125.000.000 динара.  У структури расхода, највећи део 

припада текућим расходима у износу од 2.652.065.000 динара, затим следе капитални 

издаци у износу од 354.910.000 динара, док су издаци за отплату главнице и набавку 

финансијске имовине планирани у износу од 125.000.000 динара. 

 

 У наставку расправе било је речи о најважнијим капиталним пројектима који су 

планирани за наредну годину: 

 

 Реконструкција „ Баба Златине улице ” 

 Реконструкција и енергетска санација вртића  “Пчелица”  

 Прибављање зграде вртића “Звончица” у Горњој Чаршији 

 Завршетак изградње и отварање вртића у насељу Рашка 

 Изградња водоводне мреже у селима Нерадовац и Моштаница 

 Изградња, реконструкција и санација улица на територији града 

 Изградња дечијих игралишта на територији града. 

 

Треба поменути и започете пројекте који се реализују у сарадњи са ресорним 

Министарствима и Канцеларијом за јавна улагања. У 2023.год. наставља се са 

реализацијом пројекта „Реконструкција Дома здравља и Опште болнице“, вредност 

инвестиције је 15 милиона еура. Такође, наставља се са реализацијом пројекта „Чиста 

Србија“. Вредност инвестиције је 70 милиона еура и пројектом ће бити обухваћено 140км 

канализационе мреже.  

 

 



Било је речи и о пројектној документацији за изградњу Спортског центра и затвореног 

базена, замени лед сијалица на територији Града, изградњи Галенске лабораторије. 

 

У другом делу јавне расправе, учешће је узео Драгољуб Стошић, представник Удружења 

ратних ветерана. Он је изнео предлоге за бољи живот и боље функционисање удружења.  

 

Предлози су: 

 

 50% умањења на услуге депоновања смећа и димничарске услуге; 

 1 час бесплатног паркинга дневно за борце, учеснике ратова; 

 50% умањења рачуна за грејање; 

 Бесплатан градски и приградски превоз за чланове удружења; 

 Бесплатно одржавање гробних места свих погинулих бораца у ратовима; 

 Бесплатни уџбеници за децу учесника ратова.  

 

Он је истакао да ова умањења треба да представљају  вид националног признања, а не 

социјална давања или социјалну помоћ борцима или члановима њихових породица. 

Представник удружења  је истакао да слични попусти постоје у већим градовима и да 

не би требало правити разлику између бораца без обзира из ког града потичу. Одговор 

су пружиле Заменица Градоначелника Зорица Јовић и Чланица Градског већа за 

социјална питања и локалну самоуправу Данијела Милосављевић . Руководство Града 

је прихватило да предлози удружења буди размотрени још једном и да се пронађе 

начин да бар део проблема и захтева буде решен.  

 

 

Расправа  је завршена у 13:00 часова. 

 

 После завршетка јавне расправе, запослени у Одељење за буџет и финансије су детаљно 

рамотрили све пристигле примедбе, предлоге и сугестије. 

 


