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1. Увод 

Одлука о буџету Градске општине Врачар један је од најважнијих докумената које израђује и усваја 
локална самоуправа. С обзиром на важност одлуке о начину трошења јавних средстава, неопходно 
је да грађани и грађанке учествују и дају своје мишљење, али и изнесу неке нове предлоге како би се 
боље осликала воља становника наше општине. Вођени тим циљем, још једном смо успешно 
спровели процес јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету Градске општине Врачар за 2021. годину.

Извештај који је пред Вама представља сумарни преглед процеса, као и нове предлоге грађана 
прикупљених у периоду спровођења јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету за 2021. годину. 

2. Процес 

2.1.  Коришћени алати за укључивање грађана и трајање процеса

Процес јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету за 2021. годину спроведен је у периоду од 
04.11.2020. до 27.11.2020. године. 
Услед неповољне епидемиолошке ситуације, ове године током спровођења процеса јавне расправе 
од алата за партиципацију грађана коришћени су само 

 Упитници (анкете) 

2.2. Процес у бројкама 

 Процеса јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету за 2021. годину услед неповољне 
епидемиолошке ситуације организован је путем упитника (анкета) које су грађани могли 
попунити електронским путем (на сајту општине) или на некој од две доступне локације (хол 
Општине и ЦОК „Божидарац 1947“).

 У процесу јавне расправе учествовало је 345 грађана. 
 Током овог процеса грађани су имали могућност одређивања приоритета у финансирању 

различитих пројеката из буџета, али и могућност предлагања неких нових идеја.
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2.3. Упитници - прикупљање упитника током процеса јавне расправе

Услед неповољне епидемиолошке ситуације која је погодила цео свет, па и нашу земљу, сви смо 
стављени пред задатак да модификујемо одређене процесе који захтевају укљученост већег броја 
становника. Због тога, процес јавне расправе ове године се обавља путем упитника (анкете).

Грађани су у периоду од 04. до 22. новембра имали могућност укључивања у процес јавне расправе 
о Нацрту одлуке о буџету за 2021. годину попуњавањем анкетног листића који је био физички 
доступан на две локације:

 Хол ГО Врачар – Његошева 77 и
 Пријемница у ЦОК „Божидарац 1947“ – Радослава Грујића 3,

али и могућност попуњавања електронске верзије анкете, која је у овом периоду била активна на 
сајту општине (www.vracar.rs). Такође, оно што треба напоменути јесте, да је  грађанима дата и 
могућност предлагања неких нових идеја/пројеката који у неким наредним годинама могу постати 
приоритет у финансирању из буџета општине. Са објавом почетка јавне расправе, на сајту општине 
дат је мејл на који грађани могу послати своје идеје. 

У процесу јавне расправе учествовали су и корисници Герентолошког центра града Београда „Игор 
Холодков“.

3. Сумирани преглед активности и пројеката

3.1. Укупан број испитаника

У процесу јавне расправе учествовало је 345 грађана и грађанки. Од овог броја једна трећина 
учесника у јавној расправи анкету је попунило електронским путем. Путем мејла стигла су два 
додатна предлога која ће ући у разматрање за финансирање из буџета општине.

3.2. Активности и пројекти по областима

У наставку извештаја можете видети сумирани преглед пројеката и активности из областим у којима 
општина има надлежност, а које се могу финансирати из буџета локалне самоуправе.

http://www.vracar.rs/
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3.2.1. Активности и пројекти из области социјалне политике

3.2.2. Активности и пројекти из области културе

М Ж М Ж М Ж М Ж

1
Подршка деци и породицама са децом (материјална помоћ у виду 
одеће и обуће за социјално угрожене, беби пакетићи, 
новогодишњи пакетићи, ауто-седишта)

90 117 207 29 24 34 37 15 19 12 37

2 Унапређење положаја особа са инвалидитетом 69 90 159 19 12 34 31 10 13 6 34

3

Унапређење положаја старих лица кроз различите пројекте 
(Сениори упознају Србију, Добар комшија са Врачара, Плесом до 
здравља, Курсеви за сениоре, Ми постојимо – помоћ у кући старим 
лицима и особама са инвалидитетом....)

110 142 252 13 9 34 45 16 17 47 71

4
„Правна помоћ“ – бесплатне адвокатске услуге корисницима 
социјане помоћи 68 84 152 20 12 23 26 8 11 17 35

СТАРОСНА СТРУКТУРАПОЛНА СТРУКТУРААКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

18-30 30-50 50-65 65+
РБ ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА М Ж УКУПНО

М Ж М Ж М Ж М Ж

1 Спровођење културних програма у сарадњи са ЦОК „Божидарац 
1947“

40 56 96 12 7 10 16 8 5 10 28

2 Дотације невладиним организацијама из области културе 54 50 104 14 13 24 14 6 4 10 19

3 Пројекат „Врачарски гласник“ 42 58 100 6 2 17 13 12 15 7 28

4 Пројекат „Недеља културе на Врачару“ – промоција модерне 
уметности 

51 54 105 18 12 15 15 15 16 3 11

5 Пројекат „Дани Европске баштине“ 46 66 112 19 13 17 16 7 10 3 27

6 Бесплатни концерти класичне музике, психолошке радионице,... 71 115 186 22 14 19 31 13 15 17 55

50-65 65+

АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ПОЛНА СТРУКТУРА СТАРОСНА СТРУКТУРА

РБ ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА М Ж УКУПНО
18-30 30-50
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3.2.3. Активности и пројекти из области заштите животне средине

3.2.4. Активности и пројекти из области омладинске политике

3.2.5. Активности и пројекти из области становања, урбанизма и просторног планирања

М Ж М Ж М Ж М Ж

1
Пројекат „Еко патрола“ – чишћење еколошког и нееколошког 
отпада 59 117 176 13 12 23 27 9 20 14 58

2 Едукација деце школског узраста о заштити животне средине 92 122 214 24 18 33 45 16 13 19 46

3
Пројекти који ће се спроводити у сарадњи са другим градским 
службама 90 101 191 28 18 47 47 9 8 6 28

50-65 65+

АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПОЛНА СТРУКТУРА СТАРОСНА СТРУКТУРА

РБ ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА М Ж УКУПНО
18-30 30-50

М Ж М Ж М Ж М Ж

1 Сајам образовања 50 61 111 18 15 19 22 10 9 3 15

2 Стручни семинари из области омладинске политике 23 20 43 18 13 3 5 1 1 1 1

3 Стручни семинари из области практичних вештина 52 87 139 20 15 19 33 4 9 9 30

4 Бесплатни курсеви језика, школе плеса,омладински клуб... 94 123 217 29 22 41 45 13 15 11 41

5 Професионална оријентација и каријерно вођење  57 67 124 19 21 26 23 7 9 5 14

50-65 65+

АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ * ПОЛНА СТРУКТУРА СТАРОСНА СТРУКТУРА

РБ ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА М Ж УКУПНО
18-30 30-50

М Ж М Ж М Ж М Ж

1 Реконструкција и санација фасада стамбених зграда 117 166 283 26 20 58 61 15 15 18 70

2 Сређивање унутрашњости зграда (кречење ходника и заједничких 
просторија, замена старих и дотрајалих поштанских сандучића)

93 135 228 24 17 39 42 14 18 16 58

3 Замена улазних врата стамбених зграда 78 92 170 25 15 32 38 13 14 8 25

4 Постављање таг-ова на улазима зграда 38 36 74 15 8 15 9 4 5 4 14

50-65 65+

АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ СТАНОВАЊА, УРБАНИЗМА И 
ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА ПОЛНА СТРУКТУРА СТАРОСНА СТРУКТУРА

РБ ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА М Ж УКУПНО
18-30 30-50
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3.2.6. Активности и пројекти из области спорта

3.2.7. Капитални пројекат

М Ж М Ж М Ж М Ж

1 Бесплатни спортски програми у СЦ „Мирко Сандић“ 52 65 117 12 5 22 18 10 10 8 32

2 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима

47 48 95 23 15 7 5 10 6 7 22

3 Пројекти „Вртић спортић“ и „Врачар без непливача“ 72 113 185 22 13 25 35 9 17 16 48

4 Пројекат „Трофеј Врачара“ – хумнитарни турнир 61 68 129 22 15 32 34 6 6 1 13

5 Изградња новог спортског центра у Јужном булевару 103 108 211 19 14 43 44 13 10 28 40

50-65 65+

АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ПОЛНА СТРУКТУРА СТАРОСНА СТРУКТУРА

РБ ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА М Ж УКУПНО
18-30 30-50

М Ж М Ж М Ж М Ж

1 ДА 112 141 253 24 23 52 54 15 16 21 48

2 НЕ 28 60 88 6 5 13 21 3 5 6 29

3 УЗДРЖАНИ 3 1 4 1 0 2 1 0 0 0 0

143 202 345 31 28 67 76 18 21 27 77

50-65 65+

УКУПНО

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКАТ ПОЛНА СТРУКТУРА СТАРОСНА СТРУКТУРА

РБ

Чланом 77. став 1. тачка 19. Статута града Београда прописано је 
да градска општина може финансирати или суфинансирати 
изградњу и одржавање спортских објеката, а чланом 11. Закона о 
локалној самоуправи прописано је спровођење обавезног поступка 
јавне расправе приликом припреме буџета у делу планирања 
инвестиција, па вас молимо да изразите своје мишљење:                
• Сматрам да ће изградња новог спортског центра у великој 
мери утицати на побољшање квалитета живота грађана Врачара.

М Ж УКУПНО

18-30 30-50
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3.2.8. Додатно предложени пројекти

4. Приоритетни пројекти по мишљењу грађана

Обрадом и анализом упитника, оно што можемо посебно истаћи да је код испитаника представљало 
приоритет у финансирању из буџета општине јесу следеће активности и пројекти по областима:

 Из области социјалне политике највећи број испитаника био је за унапређење положаја старих лица 
која се спроводи кроз различите пројекте општине, као и за пројекат/активност „Подршка деци и 
породицама са децом (материјална помоћ у виду одеће и обуће за социјално угрожене, беби 
пакетићи, новогодишњи пакетићи, ауто-седишта)“;

 Из области културе највећи број испитаника био је за разноврсна културна дешавања која општина 
самостално организује у циљу повећања квалитета живота њених становника, али и за појединачне 
културне манифестације попут „Дани Европске баштине“ и „Недеља културе на Врачару“;

 Из области заштите животне средине, грађани су се изјаснили за будуће пројекте подизање свести о 
заштити животне средине код млађе популације у циљу очувања исте, и предност су дали пројектима 
који се спроводе у сарадњи са другим градским службама;

 Из области омладинске политике , чији пројекти се спроводе посредством Канцеларије за младе ГО 
Врачар, грађани су били за повећање броја различитих врста неформалног образовања попут 
бесплатних курсева страних језика, школе плеса, различитих стручних семинара из области 
практичних вештина....;

 Из области становања, урбанизма и просторног планирања, грађани су највише били заинтересовани 
за реконструкцију и санацију фасада стамбених зграда, а уједно из ове области на мејл је стигло 
највише предлога, који ће бити разматрани у даљем раду општине;

 Из области спорта, грађани Врачара највише су били заинтересовани за нови пројекат изградње новог 
спортског центра на локацији у Јужном булевару, што показује и податак из дела капиталног пројекта 
да је чак 73% од укупног броја испитаника било за овај пројекат. Уједно, велики број испитаника 
примат је дао пројектима „Врачар без непливача“ и „Вртић спортић“, као и за наставак организовања 
хуманитарног турнира „Трофеј Врачара“.

1 Обележавање улица (јасно и видно) 1 66

2 Реконструкција старих кровова зграда 1 70

3 Поправка лифтова 1 70

4 Рампе за инвалиде у стамбеним зградама 1 66

5 Сређивање Каленић пијаце 1 80

6 Сређивање (раздвајање од ОШ) дворишта за децу вртића "Фића" 2 44

1 Сађење нових стабала и одржавање већ постојећих 1 43

АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ СТАНОВАЊА, УРБАНИЗМА И 
ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА ПОЛНА И СТАРОСНА СТРУКТУРА

РБ ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА М Ж ГОДИНЕ

АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

РБ ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА

ПОЛНА И СТАРОСНА СТРУКТУРА

М Ж ГОДИНЕ
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5. Родно одговорно буџетирање

Родно одговорно буџетирање представља увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, што 
подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне 
равноправности. Увођењем принципа родне равноправности у буџетски процес наставља се са унапређењем 
програмског модела буџета.

План увођења родно одговорног буџетирања спроводи се поступним укључивањем буџетских корисника.  
Увођење родно одговорног буџетирања подразумева да буџетски корисници укључе у своје финансијске 
планове принцип родне равноправности. Такође, увођење родно одговорног буџетирања у програмски 
модел буџета подразумева да принцип родне равноправности буде садржан у програмској структури 
(класификацији) коју примењују буџетски корисници.

Према Европској повељи о родној равноправности  претпоставља се да мушкарци и жене имају једнаке 
предуслове за остваривање људских права и да постоје једнаке могућности да допринесу културном, 
политичком, економском, социјалном и националном напретку, као и да имају једнаке шансе да уживају све 
користи  и добробити од напретка једне заједнице. Начело родне равноправности и недискриминације на 
основу пола и рода једно је од темељних људских права и од суштинског је значаја за свако демократско и 
праведно друштво. Отклањање неравноправности полова, искорењивање дискриминације  по различитим 
основама, односно једнака права за све, као и  поштовање загарантованих људских права, доприноси 
свеукупном бољитку, проактивном развоју равноправне демократије и стварању праведног друштва. Развој 
друштва и друштвеног поретка заснован на људским правима побољшава квалитет живота свих грађана и 
грађанки без дискриминације по било ком основу, а то се постиже охрабривањем људи, посебно 
маргинализованих група, да захтевају своја права и да их на једнак начин остварују. Локална самоуправа је у 
непосредном контакту са грађанима и грађанкама и у позицији је да предузме конкретне кораке у промоцији 
истинске равноправности.

Одлуком о буџету Градске општне Врачар планирана су средства за пројекат Канцеларија за родну 
равноправност, која се бави питањима од значаја за оснаживање жена на локалном нивоу, са посебним 
освртом на родне анализе и статистике, јачању женског предузетништва. 

Одлуком о буџету Градске општне Врачар планирана су средства за програмску активност Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима, ради унапређења подршке локалним спортским 
организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта и омасовљења женског спорта; као и 
унапређење здравља и правилног развоја деце (дечака/девојчица). Такође, планирана су средства у оквиру 
програмске активности Подршка деци и породицама са децом обезбеђивњем материјалне подршке деци и 
породицама са децом у складу са одлукама Скупштине, узимајући у обзир потребе дечака и девојчица 
приликом избора одеће и обуће (поштовање родног принципа).

Анализом анкета, утврђено је да је био већи одзив жена 59% него мушкараца 41%

Обрадом анкета, уочене су следеће родне специфичноси по областима:

Из области социјалне политике највећи број испитаника био је за унапређење положаја старих лица који се 
спроводи кроз различите пројекте општине (Сениори упознају Србију, Добар комшија са Врачара, Плесом до 
здравља, Курсеви за сениоре, Ми постојимо – помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом…) за 
који су највише биле заинтересоване жене старије од 65 година (71). Други по броју гласова је био 
пројекат/активност „Подршка деци и породицама са децом (материјална помоћ у виду одеће и обуће за 
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социјално угрожене, беби пакетићи, новогодишњи пакетићи, ауто-седишта)“ и то жене из старосне групе 30-
50 година  (37) и жене из старосне групе преко 65 година  (37). 

Из области културе највећи број испитаника био је за разноврсна културна дешавања која општина 
самостално организује у циљу повећања квалитета живота њених становника, али и за појединачне културне 
манифестације попут „Дани Европске баштине“ и „Недеља културе на Врачару“, а највише су биле 
заинтересоване жене из старосне групе 30-50 година  (31) и жене старије од 65 година (55).

Из области заштите животне средине, грађани су се изјаснили за будуће пројекте подизање свести о заштити 
животне средине код млађе популације у циљу очувања исте, и предност су дали пројектима који се спроводе 
у сарадњи са другим градским службама. Приметна је  изразито већа заинтересованост жена старијих од 65 
година (46) од мушкараца (19) за подизање свести код млађе популације, али уједначено интересовање 
мушкараца (47) и жена (47) из старосне групе 30-50 година за сарадњу са другим градским службама.

Из области омладинске политике, чији пројекти се спроводе посредством Канцеларије за младе ГО Врачар, 
грађани су били за повећање броја различитих врста неформалног образовања попут бесплатних курсева 
страних језика, школе плеса, различитих стручних семинара из области практичних вештина.... при чему се 
види уједначено интересовање мушкараца (29) и жена (22) из старосне групе 18-30 година и мушкараца (41) и 
жена (45) из старосне групе 30-50 година.

Из области становања, урбанизма и просторног планирања, грађани су највише били заинтересовани за 
реконструкцију и санацију фасада стамбених зграда, при чему се види уједначено интересовање мушкараца 
(58) и жена (61) из старосне групе 30-50 година, али изразито већа заинтересованост жена старијих од 65 
година (70) од мушкараца (18).

Из области спорта, грађани Врачара највише су били заинтересовани за пројекте „Врачар без непливача“ и 
„Вртић спортић“, као и за наставак организовања хуманитарног турнира „Трофеј Врачара“, при чему је 
уочљива већа заинтересованост млађих мушкараца (22) од млађих жена (13) из старосне групе од 18-30 
година, али и већа заинтересованост жена у свим осталим старосним категоријама.

За нови капитални пројекат - изградњу новог спортског центра на локацији у Јужном булевару изјаснило се 
више жена 56% од мушкараца 44% По старосним категоријама је уједначено интересовање мушкараца и жена 
од 18-30, 30-50, 50-65 година, али је већа заинтересованост жена (48)  од мушкараца (21) у категорији преко 
65 година.
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6. Слике са јавне расправе

                

                             

7. Додатне информације

Локална самоуправа ће Нацрт одлуке о буџету за 2021. годину допунити у складу са прихваћеним додатним 
предлозима грађана у оквиру расположивих средстава и уз поштовање буџетског календара дефинисаног 
Законом о буџетском систему Републике Србије. Уколико неки од предлога не буде уврштен у Предлог одлуке 
о буџету за 2021. годину услед поменутих ограничења, локална самоуправа ће их поново размотрити у 
наредном буџетском циклусу.

За додатне информације о предметном извештају можете се обратити на мејл адресу: budzet@vracar.rs

mailto:budzet@vracar.rs

