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1. Увод

Одлука о буџету представља један од најважнијих докумената које израђује и усваја једна локална
самоуправа. Грађани и грађанке једне општине кроз процес јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету,
који се спроводи према буџетском календару једном годишње, имају могућност да представе своју
идеју, као и да дају предлог шта је то неопходно у њиховом крају што би на позитиван начин утицало
на развој једне општине али и допринело побољшању квалитета живота њених становника. У месецу
новембру Градска општина Врачар успешно је спровела процес јавне расправе.

Овај извештај представља сумарни преглед овог процеса, укључујући и све нове предлоге/идеје које
су нам грађани и грађанке доставили у периоду спровођења јавне расправе о Нацрту одлуке о
буџету за 2023. годину.

2. Процес

2.1. Коришћени алати за укључивање грађана и трајање процеса

Процес јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету за 2023. годину спроведен је у периоду од
01.11.2022. до 20.11.2022. године, а као алати за партиципацију грађана коришћени су

 Упитници (анкете)

2.2. Процес у бројкама

 Процеса јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету за 2023. годину организован је путем
упитника (анкета) које су грађани могли попунити електронским путем (на сајту општине) или
на некој од доступних локације (хол Општине, УК „Божидарац“, СЦ “Мирко Сандић” и
Канцеларија за младе ГО Врачар).

 У процесу јавне расправе учествовало је 322 грађанина.
 Током овог процеса грађани су имали могућност да заокруживањем једног или више

пројеката у оквиру једне од надлежности које има општина, истакну шта је то по њиховом
мишљењу приоритет да би у следећој години имало примат у финансирању из буџета, али
им је и остављена могућност да предложе неки нови пројекат који би био од великог значаја
за грађане Врачара.
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2.3. Упитници - прикупљање упитника током процеса јавне расправе

Живимо у доба модерне технологије када се готово свака радња, процес може обавити
електронским путем. Живимо у доба када свако има право да се његов глас чује и када појединац
може учинити малу, али значајну промену у свом окружењу. Доба модерне технологије учинило је
сваку информацију лако доступном. Како би се допрло до већег броја људи било је потребно
одређене процесе модификовати, па je процес јавне расправе ове године спровeден електронским
путем, где је грађанима дата могућност да кроз “два клика” буду учесници процеса јавне расправе о
Нацрту одлуке о буџету за 2023. годину.

Грађани су у периоду од 01. до 20. новембра имали могућност укључивања у процес јавне расправе
о Нацрту одлуке о буџету за 2023. годину попуњавањем анкетног листића који је био физички
доступан на три локације:

 Хол ГО Врачар – Његошева 77,
 Пријемница у УК “Божидарац“ и Канцеларија за младе ГО Врачар – Радослава Грујића 3 и
 Пријемница у СЦ “Мирко Сандић” - Сјеничка 1,

али и могућност попуњавања електронске верзије анкете, која је у овом периоду била активна на
сајту општине (www.vracar.rs). Такође, грађани и грађанке су ове године имали и могућност
предлагања неких нових идеја/пројеката који у неким наредним годинама могу постати приоритет у
финансирању из буџета општине.

3. Сумирани преглед активности и пројеката

3.1. Укупан број испитаника

У процесу јавне расправе учествовало је 322 грађанина и грађанки.

3.2. Активности и пројекти по областима

У наставку извештаја можете видети сумирани преглед пројеката и активности из области у којима
општина има надлежност, а које се могу финансирати из буџета локалне самоуправе, као и сумирану
листу идеја коју су грађани и грађанке предложили као нешто што би допринело побољшању
заједнице у целини.

http://www.vracar.rs
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3.2.1. Активности и пројекти из области социјалне политике
* Пројекти који се односе на децу и породицу *

3.2.2. Активности и пројекти из области социјалне политике
* Пројекти који се односе на унапређење положаја старих лица *

3.2.3. Активности и пројекти из области омладинске политике
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3.2.4. Активности и пројекти из области културе

3.2.5. Активности и пројекти из области заштите животне средине

3.2.6. Активности и пројекти из области спорта
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3.2.7. Активности и пројекти из области становања, урбанизма и просторног планирања

3.2.8. Додатно предложени пројекти



8

Грађани и грађанке који су учествовали у процесу јавне расправе ове године, предложили су велики
број пројеката, али нажалост члан 77. Статута града Београда за већину њих прописује да нису у
надлежности општине. Грађани су највише били оријентисани на сређивање паркова, али и тротоара
по улицама Врачара. Најзначајније предлоге грађана руководство општине ће усмерити ка
надлежним градским органима и службама. У наставку следе предлози грађана који нису у
надлежности општине.

* ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ - ДЕЦА И ПОРОДИЦА

1. Донирање средстава за рад, играчака, основних потрепштина новоотвореном вртићу ПУ
Врачарац јер васпитачице из свог џепа набављају потребан материјал за пројекте које
спроводе са децом. Деца немају кухињице, радионице, коцке, сензомоторно стимулативне
играчке, паное, немају папире за цртање, бојице, фломастере и темпере. Свака помоћ би и
више него добро дошла јер родитељи заиста сада већ дају свој максимум. (пол - женски,
старосна структура 31-50)

2. Донирати новоотвореном вртићу “Врачарац” додатна средства за несметано одвијање
предвиђених програма и пројеката. Родитељи то већ раде, сходно могућностима. (пол -
женски, старосна структура 65+)

* ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ СТАНОВАЊА, УРБАНИЗМА И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА

1. Било би лепо да направите фитнес теретану у Чубурском парку, односно да се повећа број
справа на којима можемо вежбати на отвореном. (пол - мушко, старосна структура 18-30)

2. Обнова и унапређење мобилијара у Чубурском парку. Ограђивање делова за најмађу децу
како би се заштитили од паса и били безбедни. (пол - женски, старосна структура 31-50)

3. Да се направи добро игралиште у Чубурском парку. Барем као оно испред Скупштине. И да
се одржава стање. Нон стоп је нешто поломљено! (пол - женски, старосна структура 31-50)

4. Поправка постојећих паркова и њихова безбедност нпр. Карађорђев парк (пол - женски,
старосна структура 31-50)

5. Сређивање паркова и дечијих игралишта. Парк за децу у Крађорђевом парку се распада.
Карађорђев парк је један од најлепших паркова и треба да буде сређен по угледу на
Ташмајдан. Много старијих људи га посећује, било би добро да има део за шах као на Ташу.
Справе за децу и подлогу треба потпуно заменити. (пол - женски, старосна структура 31-50)

6. Обезбеђивање тротоара, постављање стубића да бахати возачи не могу да паркирају...
Уређивање тротоара на местима где фале.... Обезбеђивање више паркића и зелених
површина за децу. (пол - женски, старосна структура 31-50)

7. Више зеленила и паркића за децу са зеленилом. Боље одржавање постојећих паркића за
децу у погледу постизања што веће безбедности. (пол - женски, старосна структура 31-50)



9

8. Паркић у близини школе Краљ Петар II није уређен довољно ни за децу ни за љубимце.
Има довољно зелене површине да се огради и одвоји место за псе и да остане игралиште.
(пол - женски, старосна структура 31-50)

9. Сређивање зелене површине поред паркинга у Крунској улици, преко пута музичке школе
“Мокрањац”. Простор би могао тако да се преуреди да се могу одржавати јавни часови
ученика музичке школе, а у слободно време да га користе ученици из дома који се налази
поред школе Мокрањац као и сва друга деца из комшилука. (пол - женски, старосна структура
31-50)

10. Дечији паркићи у Јужном булевару да се редовно чисте и да се рестауира дечији
мобилијер у истом. Парк испред вртића Звончић би могао да се намени извођењу деце јер
немају своје двориште. Деца су 8 сати проводе у просторијама вртића без физичке активности
напољу, што је јако важно за тај узраст. Паркић је запуштен и углавном служи за извођење
љубимаца, а не за децу. Пун је измета. Јужни булевар 34. Било би лепо да размотрите овај
предлог за здравије и лепше одрастање наших најмлађих. С поштовањем Родитељи
(пол - женски, старосна структура 31-50)

11. Сређивање тротоара, на Врачару скоро да их и нема, али су пуни рупа или паркирани
аутомобили. Генерално улица Господара Вучића је по том питању хаотична. Не могу
родитељи са децом да прођу, више су принуђени да шетају децу улицом што је веома
ризично него самим тротоаром. (пол - женски, старосна структура 31-50)

12. Уређење тротоара и зеленила, поставка саобраћајних знакова. (пол - мушки, старосна
структура 31-50)

13. Да се уради паркинг испред зграде у Јужном булевару на ћошку са Ђердапском. (пол -
женски, старосна структура 31-50)

4. Приоритетни пројекти по мишљењу грађана

Након завршетка анкетирања грађана, извршили смо обраду и анализу добијених одговора и у
наставку можете видети сумирани извештај резултата анкете, односно шта је то код испитаника
представљало приоритет у финансирању из буџета општине класификовано према областима које су
у нашој надлежности:

 Из области социјалне политике, део који се односи на пројекте намењене деци и породици
највећи број испитаника предност је дала акцијама које се спроводе кроз подршку
породицама са децом а односе се на доделу беби пакетића за новорођене Врачарце, ауто-
седишта за 1. рођендан детета, новогодишње пакетиће за децу до 7 године са
пребивалиштем на Врачару, као и за акцију општине које се односи на материјалну помоћ у
виду одеће и обуће за социјално угожене породице са децом ;
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 Из области социјалне политике, део који се односи на унапређење положаја старих лица
грађани су предност дали пројекту “Сениори упознају Србију” (бесплатна једнодневна
путовања по Србији за све пензионере са пребивалиштем на Врачару), али и давањем
великог броја гласова пројекту “Добар комшија са Врачара” који се односи на бесплатне
ситне поправке по домаћинству истакли су важност овог пројекта ;

 Из области омладинске политике, чији пројекти се спроводе посредством Канцеларије за
младе ГО Врачар, грађани су се изјаснили да треба већу подршку дати активностима које
обухватају вешедневне кофернције младих која се реализују кроз путовања по Србији, као и
повећати подршку за различите врсте неформалног образовања попут бесплатних курсева
страних језика, школе плеса, школе јавног наступа, али и подржати радионицу
професионалне оријентације и каријерног вођења и сајам образовања;

 Из области културе највећи број испитаника био је за разноврсна културна дешавања која
општина организује у сарадњи са УК “Божидарац”, а све у циљу повећања квалитета живота
њених становника. На другом месту по броју гласова су бесплатне позоришне представе,
поетско-музичке вечери, концерти класичне музике које је општина ове године реализовала у
великом броју, а све на предлог грађана који су изнели то као своју идеју у прошлогодишњем
процесу јавне расправе. На трећем, али не мање значајном месту је и подршка невладиним
организацијама из области културе кроз разне дотације општине;

 Из области заштите животне средине, грађани су се определили да предност у односу на
понуђене пројекте примат дају активности која се спроводи кроз едукацију код млађе
популације о подизању свести о заштити животне средине у циљу очувања исте. На другом
месту по броју гласова испитаника предност је дата промоцији и акцији садње цвећа и дрвећа
по зеленим површинама Врачара;

 Из области спорта, грађани Врачара највише су били заинтересовани за нови предложени
пројекат који се односи на унапређење спорта за децу узраста од 1. до 4. разреда који ће се
реализовати у следећој години у сарадњи са основним школама на Врачару. Такође, велики
број испитаника био је за наставак организовања сада већ традиционалног хуманитарног
турнира „Трофеј Врачара“ , али и за организовање новог догађаја на отвореном као што је
предложени пројекат “Дани спорта на Врачару”;

 Из области становања, урбанизма и просторног планирања, грађани су највише били
заинтересовани за сређивање унутрашњости зграда (кречење ходника и заједничких
просторија, замена старих и дотрајалих поштанских сандучића, лед расвета, постављање таг-
ова по улазима,...), као и за уређивање зелених површина и урбаних џепова које би општина у
сарадњи са ЈКП “Градско зеленило” спровела у наредним годинама. Из ове области је стигао
и највећи број предложених пројеката.
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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 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 добијених резултата анкета, утврђено је да је био знатно већи одзив жена, чак 76% у
односу на мушкараце 24%, што је још већи проценат у односу на прошлу годину. Такође, као и
прошле године највећи проценат учесника у јавној расправи је била популација становништва
старосне структуре од 31 до 50 година старости где је учествовало чак 49% тачније 158 учесника, а за
њима је и категорија омладине од 18 до 30 година са 77 учесника, односно 24% од укупног броја
испитаника.
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Обрадом анкета, уочене су следеће родне специфичноси по областима:

Из области социјалне политике део који се односи на децу и породицу гледајући у збиру највећи
број гласова однео је пројекат који се односи на беби пакетиће за новорођене Врачарце, ауто-
седишта за 1. рођендан детета и новогодишњи пакетићи за децу до 7 година са пребивалиштем на
Врачару, а ако посматрамо само полну структуру видимо да су мушкарци дали предност баш овом
пројекту, док су жене дале предност пројекту који предвиђа куповину одеће и обуће за социјално
угрожене породице са децом. Улазећи дубље у анализу по старосној и полној структур, онда видимо
да су жене старости од 31 до 50 година највише гласале за различите кретивне радионице за децу
Врачара, као и за разне манифестације намењене најмлађима које је током године општина
организовала у великом броју.

Из области социјалне политике део који се односи на унапређење положаја старих лица највећи број
испитаника, гледајући у укупном броју, био је за пројекат “Сениори упознају Србију”, али и
посматрајући само полну структуру видимо да су жене највећу подршку дале овом пројекту, док су
мушкарци дали предност другопласираном пројекту “Добар комшија са Врачара”. Такође, за овај
пројекат су највише гласале жене из категорије од 31 до 50 година, уколико анализу вршимо према
полној и старосној структури.

Из области омладинске политике, чији пројекти се спроводе посредством Канцеларије за младе ГО
Врачар, грађани су се изјаснили да треба већу подршку дати пројекту који се односи на вишедневне
конференције за мледе које се организују широм Србије. Посматрајући само полну структуру видимо
да су мушкарци предност дали овом пројекту, док су жене у укупном броју предност дале за
различите врсте неформалног образовања попут бесплатних курсева страних језика, школе плеса,
школе јавног наступа. Уколико у све ово укључимо и старосно структуру, видимо да су жене из
старосне структуре од 31 до 50 година живота највећи број гласова дале неформалном образовању.

Из области културе највећи број испитаника био је за спровођење различитих културних дешавања
која општина организује у сарадњи са УК “Божидарац”, а све у циљу повећања квалитета живота
њених становника. Највећа подршка за ову акцију посматрајући полну структуру је била од
мушкараца. На другом месту по укупном броју гласова су манифестације које је општина
организовала - бесплатне позоришне представе, поетско-музичке вечери, концерти класичне музике.
Гледајући полну структуру, жене су предност дале овом пројекту у односу на остале, а ако
посматрамо старосну структуру онда из анализе анкете видимо да је за овај пројекат највише
гласало женско становништво из категорије од 31 до 50 година са 79 гласова.

Из области заштите животне средине, грађани су се определили да предност у односу на понуђене
пројекте примат дају активности која се спроводи кроз едукацију код млађе популације о подизању
свести о заштити животне средине у циљу очувања исте, и за овај предлог, посматрајући полну
структуру, су гласале жене, док су мушкарци дали предност пројектима који се спроводе у сарадњи
општине са другим градским службама - Градско зеленимо, Градска чистоћа. Другопласирани
пројекат - промоција и акција садње цвећа и дрвећа по зеленим површинама Врачара је заправо по
броју гласова био први избор за женску популацију старосне структуре од 31 до 50 година живота.
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Из области спорта, грађани Врачара највише су били заинтересовани за нови предложени пројекат
који се односи на унапређење спорта за децу узраста од 1. до 4. разреда који ће се реализовати у
следећој години у сарадњи са основним школама на Врачару и то по укупном броју гласова, али и по
полној структури, односно и мушкарци и жене су овај нови пројекат оценили као неопходан.
Другопласирани пројекат по укупном броју гласова је хуманитарни турнир “Трофеј Врачара”, а на
трећем али не мање битном месту јесте нова манифестација “Дани спорта на Врачару”.

Из области становања, урбанизма и просторног планирања, грађани су највише били
заинтересовани за сређивање унутрашњости зграда (кречење ходника и заједничких просторија,
замена старих и дотрајалих поштанских сандучића, лед расвета, постављање таг-ова по улазима,...) и
то посматрано у укупном броју, али и према полној структури, где су највише жене гласале за овај
пројекат. Такође, посматрано по полној структури, у укупном броју, мушкарци су највише гласали за
другопласирани пројекат - уређивање зелених површина и урбаних џепова које би општина у
сарадњи са ЈКП “Градско зеленило” спровела у наредним годинама. Ако посматрамо према полној и
старосној структури жене из категорије од 31 до 50 година највише су гласова далe другопласираном
пројекту.

6. Слике са јавне расправе
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7. Додатне информације

Локална самоуправа ће Нацрт одлуке о буџету за 2023. годину допунити у складу са прихваћеним додатним
предлозима грађана у оквиру расположивих средстава. Уколико неки од предлога не буде уврштен у Предлог
одлуке о буџету за 2023. годину услед поменутих ограничења, локална самоуправа ће их поново размотрити у
наредном буџетском циклусу.

За више информација о предметном извештају можете посетити сајт општине www.vracar.rs

http://www.vracar.rs
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