
                                                         

ИМАМ ИДЕЈУ! 

ПРИКЉУЧИ СЕ И ТИ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ВРАЧАРСКОМ 

БУЏЕТУ ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

Поштовани Врачарци и Врачарке, 

Ваша градска општина и ове године спроводи јавну расправу о Нацрту 

одлуке о буџету за 2023. годину. Жеља нам је да чујемо ваше идеје у ком 

правцу Ви видите даљи напредак Вашег окружења.  

Електронска верзија анкете биће доступна на сајту до 20. новембра. 

Такође, анкету можете попунити и убацити у означену кутију на следећим 

локацијама: 

 

•       Градска општина Врачар - Његошева 77 (хол општине) 

•       УК “Божидарац 1947” - Радослава Грујића 3 

•       Спортски центар “Мирко Сандић” - Сјеничка 1 

 

У наставку је кратка анкета где можете видети који су то већ предложени 

пројекти и за које можете гласати. Анкета је подељена на 7 области које 

су према статуту града Београда у надлежности општине, а које се 

финансирају из буџетских средстава. Такође, на крају анкете имате 

могућност предлагања и неког свог пројекта, који ће бити размотрен. 

Резултате јавне расправе можете видети на сајту Општине крајем 

новембра.  

Прикључи се и ти јавној расправи о Врачарском буџету! Нека баш твоја 

идеја заживи! 

 

 



1. Пројекти који се односе на децу и породицу: 

• Подршка деци и породицама са децом (материјална помоћ у виду 

одеће и обуће за социјално угрожене) 

• Беби пакетићи за новорођене Врачарце, ауто-седишта за 1. 

рођендан детета и новогодишњи пакетићи за децу до 7 година са 

Врачара 

• Креативне радионице за децу Врачара (занимљива физика, лего 

роботика и програмирање, музичке радионице, балет, енглески 

језик, ликовне радионице, радионице за развој говора) 

• Разне манифестације намењене најмлађим Врачарцима (Ускршња 

чаролија, Паркић отвореног срца, Културно лето на Врачару) 

 

2. Пројекти који се односе на омладину и спроводе се преко 

Канцеларије за младе ГО Врачар: 

• Бесплатне вишедневне конференције за младе широм Србије 

• Бесплатно каријерно саветовање, сајам образовања и 

професионална оријентација 

• Бесплатне школе језика, плеса, јавног наступа 

• Бесплатни семинари из области практичних вештина 

 

3. Пројекти који се односе на унапређење положаја старих лица: 

• Сениори упознају Србију (организовање бесплатних једнодневних 

излета по Србији ) 

• Добар комшија са Врачара (бесплатне ситне поправке у 

домаћинствима за сениоре Врачара) 

• Герентодомаћице  

• Бесплатни програми за најстарије Врачарце (часови језик, часови 

рачунара, ликовне и плесне радионице, “Чајанка уз новине” ) 

4. Пројекти из области културе: 

• Спровођење културних програма у сарадњи са УК „Божидарац 

1947“ 

• Дотације невладиним организацијама из области културе 

• Бесплатне позоришне представе, поетско-музичке вечери, 

концерти класичне музике 

• Бесплатне радионице и саветовалишта путем интернет портала 

• Презентације раличитих култура кроз укусе њихових јела 



5. Активности и пројекти из области заштите животне средине:  

• Едукација деце школског узраста о заштити животне средине 

• Пројекти који ће се спроводити у сарадњи са другим градским 

службама - Градско зеленило, Градска чистоћа 

• Подршка грађанима за увођење рециклаже у домаћинствима 

• Промоција и акције садње цвећа и дрвећа по зеленим 

површинама Врачара 

6. Активности и пројекти из области спорта: 

• Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и 

савезима 

• Пројекат „Трофеј Врачара“ – хумнитарни турнир у кошарци у 

Чубурском парку 

• Организовање догађаја “ Дани спорта на Врачару” 

• Акције на унапређењу школског спорта која се односи на 

сарадњу са ОШ и односи се на децу од 1. до 4. разреда 

• Програми од посебног значаја (Унапређење спорта за особе са 

инвалидитетом,....)     

7. Активности и пројекти из области становања, урбанизам и 

просторног планирања: 

• Подршка енергетској ефикасности у сарадњи са Републиком 

• Уређивање зелених површина и урбаних џепова у сарадњи са 

Градским зеленилом 

• Сређивање спољашњости зграда - скидање графита са фасада 

зграда                            

• Сређивање унутрашњости зграда (кречење ходника и 

заједничких просторија, замена старих и дотрајалих поштанских 

сандучића, лед расвета, постављање таг-ова на улазима)       

8.      Место за Вашу идеју: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________                             

 

ПОЛ:             М                    Ж 

ГОДИНЕ:       18 - 30        31 - 50         51 - 65          65+ 

 


