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Увод  

 

Одлука о буџету општине један је од најважнијих докумената које израђује и усваја локална 

самоуправа. С обзиром на важност одлуке о начину трошења јавних средстава неопходно је да и 

грађани и грађанке узму учешћа и дају своје мишљење и предлоге како би она боље осликавала 

вољу становника наше општине и са тим циљем спроведен је процес јавне расправе о Нацрту 

одлуке о буџету општине Голубац. 

Извештај који је пред Вама представља сумарни преглед процеса и предлога грађана током јавне 

расправе о нацрту одлуке о буџету за 2023. годину.  

 

Процес  

 Коришћени алати за укључивање грађана и трајање процеса 

Процес јавне расправе о нацрту одлуке о буџету спроведен је у периоду од 23.11.2022. до 

07.12.2022. године .  

На сајту општине Голубац су 23.11.2022. године постављена следећа документа: 

1. Грађански водич кроз Одлуку о буџету за 2023. годину 

2. Предлог Одлуке о буџету за 2023. годину 

3. Образац за прикупљање предлога и сугестија на нацрт одлуке о буџету за 2023. годину  

 

Током процеса јавне расправе коришћени су следећи алати за партиципацију грађана:  

- Друштвене мреже; 

- Телефонске консултације са грађанима; 

- Упитници о мишљењу грађана; 

- Јавне расправе;  

 

Јавна расправа 

 

У периоду од 23.112022. до 07.12.2022. године одржана је Јавна расправа о нацрту одлуке о буџету 

за 2023. годину.  

У јавној расправи су учествовали следећи представници локалне самоуправе: 

1. Небојша Мијовић, председник општине Голубац  

2. Марко Стојаковић, заменик председника општине Голубац  

3. Радмила Ивановић, начелник финансијске службе општине Голубац 

У јавној расправи је учествовало 5 особа и то:  

 

 Име и презиме Контакт 
информације 

Организација уколико је 
члан/ица 

1 Драган Дрикић 065-6893858 Пензионер 

2 Александар Стефановић 061-3020353 Самостални предузетник 

3 Саша Стокић 063-426564 Удружење „ЕКОПЕК“ 

4    

5    

 

Структура учесника је следећа:  

Представника пословне заједнице је било 1. 

Представника цивилног сектора је било 2. 
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Током трајања јавне расправе прикупљено је 3 предлога грађана о приоритетима за финансирање 

локалне самоуправе у одлуци о буџету за 2023. годину. 

 

Укратко описати структуру достављених предлога о приоритетима за финансирање: 

 
- Ангажовање лица са евиденције НСЗ (кроз јавне радове) за обављање геренто службе; 
- Унутрашњи радови на уређењу унутрашњих просторија у Дому културе Доња Крушевица; 
- Уређење простора око водоизворишта код насеља Барич; 

 

 

Сумарни преглед прикупљених упитника и предлога 

 

Предлози капиталних пројеката 

 

Од наведених капиталних пројеката предвиђених за финансирање из буџета општине Голубац за 

наредне три године грађани су се изјаснили на следећи начин: 

Назив пројекта Подршка од стране грађана који су 
попунили упитник 

Укупан број  % у односу на укупан 
број попуњених 
упитника 

Изградња шетно-бициклистичке стазе од Голупца до 
Тврђаве (сектор 6 и 7) 

2 100 

 

На основу прикупљених упитника следи приказ предлога капиталних пројеката предложених од 

грађана: 

1. Изградња шетно-бициклистичке стазе од Голупца до Тврђаве (сектор 6 и 7)  

 

Предлози пројеката од интереса за локалну заједницу   

 

Од наведених пројеката од интереса за локалну заједницу предвиђених за финансирање из буџета 

општине Голубац за наредне три године грађани су се изјаснили на следећи начин: 

Назив пројекта Подршка од стране грађана који су 
попунили упитник 

Укупан број  % у односу на укупан 
број попуњених 
упитника 

Пројекат помоћи у кући старим суграђанима 2 100 

 

На основу прикупљених упитника следи приказ предлога грађана о пројекатима од интереса за 

локалну заједницу: 

 

У области социјалне заштите, предложени су следећи пројекти: 

1. Пројекат помоћи у кући старим суграђанима 
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Расподела средстава по буџетским програмима  

У табели испод приказане су сугестије грађана у вези са расподелом средстава по буџетским програмима 

Реб. 
бр 

ПРОГРАМ Сугестије грађана по програмима 

1 Месне заједнице 3.483.600 динара 

2 Социјална и дечја заштита                                              2.858.000 динара 

 

Листа разматраних предлога  

Анализом упитника укупан број предлога износи 3.  

Анализом упитника као и предлога и коментара забележених током јавне расправе прихваћено је 2 предлога  грађана. У наставку текста овог извештаја 

дата су образложења по разматраним предлозима.  

 

Прихваћени предлози 

 

Р.бр. Назив предлога Предлог достављен у оквиру 
јавне расправе и прикупљених 
упитника 

Кратак 
опис 

Укратко навести разлог зашто је предлог прихваћен 

1. Унутрашњи радови на 
уређењу унутрашњих 
просторија у Дому 
културе Доња 
Крушевица 

1 - Постоји потреба за економском одрживошћу објеката у 
јавној својини, тако да Дом културе у Доњој Крушевици, уз 

средства од издавања (уређеног) пословног простора, 
може финансирати редовно одржавање 

2. Уређење простора око 
водоизворишта код 
насеља Барич 

1 - Затечено стање водоизворишта из претходног периода је 
неадекватно потребама за очувањем инфраструктурних 

ресурса неопходним за нормалан живот грађана  
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Додатне информације 

 

Локална самоуправа ће настојати да Нацрт Одлуке о буџету за 2023. годину преиначи у складу са 

прихваћеним предлозима грађана у оквирима расположивих средстава и уз поштовање буџетског 

календара дефинисаног Законом о буџетском систему Републике Србије. Уколико неки од предога 

не буде уврштен у предлог одлуке о буџету за 2023. годину услед поменутих оквира,  локална 

самоуправа ће изнова размотрити у наредном буџетском циклусу.  

 

За додатне информације о предметном извештају можете се обратити Владици Буљубаши, 

начелнику општинске управе општине Голубац путем електронске адресе office@golubac.org.rs .  

 

 

Дана 09.12.2022. године 

mailto:office@golubac.org.rs

