Позив за медије
ПРВА ГОДИНА НОВЕ ЕНЕРГИЈЕ
Председник општине Врачар, Бане Кузмановић, и његов тим, представиће
грађанима Врачара све реализоване и будуће пројекте у оквиру плана
”Врачар, европска општина до 2011”
(2. јул 2007. године) Позивамо представнике медија да присуствују
представљањy плана ”Врачар, европска општинa до 2011” и свечаном коктелу у
среду 4. јула у 12 часова, у Великој сали општине Врачар, Његошева 77. Бане
Кузмановић, председник општине Врачар, упознаће представнике медија са свим
детаљима новог стратешког плана унапређења Врачара у европску општину.
Новинарима ће најпре бити представљене већ реализоване акције као што су ”Лакше
до посла”, усвајање Локалног еколошког акционог плана и опремање основних
школа, а затим и планирани пројекти за наредни шестомесечни период.
Сусрет са представницима медија је почетак целодневног дружења које је
специфично по томе што ће председник Бане Кузмановић свим грађанима поднети
извештај о једногодишњем раду. Од 18 чaсова, у Великој сали општине Врачар,
председник ће се обратити грађанима Врачара који ће моћи директно да постављају
питања и тако сами да утичу на даљи развој своје општине.
На овај начин, општина Врачар и њен председник, Бане Кузмановић, желе да поставе
нове стандарде у виду редовног подношења извештаја о трошењу буџета и
спровођењу иницијатива које су грађани покренули или желе да покрену. Бане
Кузмановић је председник општине Врачар од 13. јуна 2006. године. У протеклих
годину дана успешно је реализовао низ акција које су за циљ имале побољшање
квалитетa живота на Врачару, у свим аспектима, a инсистирајући на директној
комуникацији са грађанима. Један од резултата тих иновација је отварање кол центра
општине Врачар и унапређење општинског сајтa који су комуникацију грађана
Врачара са председником и његовим тимом учинили лакшом и ефикаснијом.
Позивамо Вас да присуствујете овом догађају. За додатне информације можете се
обратити овлашћеној агенцији”Сребрн&Туш” или посетите званични сајт општине
Врачар www.vracar.org.yu.
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