Позив за новинаре
ПРЕДСЕДНИЦИ ОПШТИНА ВРАЧАР, СТАРИ ГРАД, САВСКИ ВЕНАЦ и
ЗВЕЗДАРА СА ГРАЂАНИМА О ДРАСТИЧНО УМАЊЕНИМ БУЏЕТИМА ГРАДСКИХ
ОПШТИНА
Градска општина Врачар у сарадњи са председницима општина Стари град, Савски
венац и Звездара наставља са спровођењем пројекта „Партиципативно
буџетирање“ кроз дијалог са грађанима и представницима медија о нацрту буџета
градских општина.
У понедељак, 21. децембра 2015. године у 18:00 часова у Његошевој 77,
председница општине Врачар др Тијана Благојевић, председник општине Савски
венац Душан Динчић, председник општине Стари град Дејан Ковачевић и
председник општине Звездара Едип Шерифов настављају разговор са грађанима о
приоритетним пројектима који су планирани пре драстичног смањивања обима
средстава у буџетима централних градских општина за 2016. годину. Финансијски
оквир одређен за учешће општине Врачар у укупном буџету градских општина
смањен је са 4.60% на 3.54%. Приход од закупа, који је раније у пуном износу
припадао буџетима градских општина је укинут, тако да је готово немогуће започети
процес планирања буџета на неким основама које су извесне и са сигурношћу
уврстити предлоге грађана као саставни део буџета.
Иако је градска општина Врачар препознала потребу да се приликом израде буџета
за наредну годину чује мишљење грађана и уврсте пројекти које они сматрају
значајним за бољи живот, не постоји могућност да се утврди минимум буџета за
наредну годину, као и да општине буду колико толико заштићене од великих
диспропорција приликом утврђивања обима средстава.
Дијалог је у оквиру пројекта „Партиципативно буџетирање“ који општина Врачар као
једина градска општина спроводи у сарадњи са БИРНом почео је у новембру, када
су грађани гласали о пројектима које желе да буду реализовани из три области
важне за бољи живот грађана. То су биле области: комунално уређење, бољи
услови образовања и социјална политика.
Позивају се грађани да учествују у овом дијалогу и да својим предлозима допринесу
сагледавању пројеката које је потребно и могуће реализовати и финансирати у
2016. години.
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