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Република Србија 
Град Крагујевац 
Градска управа за финансије  
и јавне набавке 
Број: XXVI – 01-61/21 
Датум: 29.10.2021. године 
К р а г у ј е в а ц 
 
 Градска управа за финансије и јавне набавке на основу члана 29. Одлуке о јавним 
расправама (''Службени лист града Крагујевца'' број 7/21) дана 25. октобра 2021. године, 
израдила је 
 

Извештај  
о  

спроведеном процесу јавне расправе о 
Нацрту одлуке о о буџету града Крагујевца за 2022. годину 

 

 

1. Увод 

 

Одлука о буџету града 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 грађанке и грађани узму учешћа и дају своје мишљење и предлоге како би она боље 

осликавала вољу становника нашег Града. Са тим циљем спроведен је процес јавне 

расправе о Нацрту одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину. 

 

Извештај о спроведеном процесу јавне расправе представља сумарни преглед процеса и 

предлога грађана током јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету за 2022. годину.  

 

2. Процес 

2.1. Коришћени алати за укључивање грађана и трајање процеса 

Процес јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину 

спроведен је у периоду од 15. октобра до 25. октобра 2021. године до 12 часова.  

Нацрт Одлуке о буџету града Крагујевца истакнут је на сајту града Крагујевца, огласној 

табли Градске управе града Крагујевца и огласним таблама Mесних заједница града 

Крагујевца.  

 

Алати за укључивање грађана који су коришћени током јавне расправе 

На сајту града Крагујевца у делу који се односи на Предлог за буџет 2022. постављен је 

Закључак Градског већа број 400-1317/21-V oд 15. октобра 2021. године о спровођењу 

јавне расправе, Нацрт Одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину и образац за 

подношење предлога за буџет града Крагујевца за 2022. годину онлајн који је аутоматски 

прослеђиван на за то наменски отворену мејл адресу javnaraspravabudzet@kg.org.rs. 

mailto:javnaraspravabudzet@kg.org.rs
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Предлоге су грађани на наведену мејл адресу такође могли слати (а то су и чинили) и у 

слободној форми без обзира на креирани Образац.  

Предлоге и сугестије у писаној форми грађани су достављали убацивањем у кутију за 

предлоге у холу приземља зграде Градске управе града Крагујевца. 

Такође, креиран је и посебан онлајн Упитник о буџетским приоритетима града 

Крагујевца за 2022. годину, који пружа могућност грађанима да се изјасне и доставе своје 

предлоге о приоритетним пројектима за наредну годину. 

 

У назначеном периоду јавне расправе емитована је телевизијска емисија на Радио 

телевизији Крагујевац на тему јавне расправе на Нацрт Одлуке о буџету града Крагујевца у 

којој је гостовао и цео процес јавне расправе појаснио члан Градског већа града Крагујевца 

за финансије. 

 

Такође у току су и активности, у сарадњи са пројектом УСАИД-а за одговорну власт, 

укључивања ђака у гласање за школске пројекте у једанаест средњих школа града 

Крагујевца. За сваку школу је опредељен износ од 500.000 динара (са ПДВ-ом) у 2022. 

години.  

 

Јавна трибина о Нацрту Одлуке о буџету града Крагујевца одржана је дана 22. октобра у 

просторијама управе града, од 09 до 12 часова.  

 

2.2. Процес у бројкама 

• Током процеса прикупљено је 50 предлога грађана 

 

2.3. Упитници - прикупљање упитника током процеса јавне расправе 

 

Током трајања процеса јавне расправе електронска верзија упитника била је доступна за 

преузимање на интернет страници локалне самоуправе са информацијом на коју 

електронску адресу треба послати попуњен упитник. Упитник о буџетским приоритетима 

постављен је на званичној интернет страници и одговори грађана су аутоматски 

генерисани и анализирани. Такође грађани су могли своје предлоге, сугестије да доставе и 

путем мејл адресе javnaraspravabudzet@kg.org.rs 

 

Током процеса јавне расправе прикупљено је 50 предлога и сугестија грађана и то: 

- путем гласачке кутије 4 

- предајом писаних предлога, сугестија преко Месних заједница: 2 

- електронским путем на мејл адресу javnaraspravabudzet@kg.org.rs: 5  

- на одржаној јавној расправи: 3 

- Упитник о буџетским приоритетима: 36. 

 

У наредном прегледу детаљно су приказани предлози и сугестије свих предлагача, као и 

начин достављања предлога са описом:  
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Начин достављања 

предлога 

Предлагач Опис предлога, сугестије 

Гласачка кутија 

Месна заједница Први мај 
Панонска улица у Крагујевцу-грађани 

немају водоводну линију. 

Грађани Гучевске улице, Маршић 

Гучевска улица Маршић – улица није 

проходна, недостаје асфалт, шљунак, 

нема уличне расвете, грађани живе у 

мраку. 

Грађани насеља Сушице  

Улица Милана Грола – грађани 

насеља Сушица траже помоћ у вези 

уређивања улице Милана Грола, јер су 

прилази кућама затворени.  

Грађани Млавске улице  

Млавска улица у Крагујевцу – 

грађани траже асфалтирање Млавске 

улице.  

Предлози Месних 

заједница 

Група грађана Чумић 

Асфалтирање: путеви у Чумићу и то: 

Пањевац – Буковац у дужни 600 м, пут 

за Лимовац у дужини 800 м, пут за 

Предојевиће у дужини од 500 м да се 

пресвуче асфалтом асфалтирани пут 

за засеок Врбовац у дужини од 2 км 

Група грађана Горње Јарушице 

Асфалтирање: део локалног пута 

Чумић – Горње Јарушице у дужини од 

2 км, као и пут од Дома културе до 

Павловића у дужини 2 км 

Електронским путем 

(мејл) 

Црвени крст Крагујевац 

Социјални програм Црвеног крста: 

повећати издвајања из буџета кроз 

повећање накнада за припрему, 

дистрибуцију и реализацију програма 

народне кухиње. 

МЗ 21. октобар 

Тротоари: Копаоничка, Словачких 

побуњеника, Ј.П. Ковача, Дурмиторска, 

Воје Радића;  

Кишна канализација ул. Милице 

Срећковић и проблем канализације у 

Ј.П. Ковача; 

Нова канализација од музеја до 1300 

каплара; 

Ограда око терена, мреже голова; 

Видео надзор за МЗ; 

Реконструкција расвете на згради 

МЗ; Осветљење паркинга у 

Копаоничкој 3-5; 

Нова паркинг места: Сувоборска, 

Копаоничка; 

Дечија игралишта; 

Додати радијаторе у згради МЗ Клуб; 

Посадити нова дрвећа у насељу; 

Направити заштитну ограду код 

зграде Глувих и наглувих  у ул Ј.П. 

Ковача. 

Удружење Рес Публика 

Програм 13 - Развој културе и 

информисања: повећати субвенције 

приватним предузећима на 30.000.000 

динара. 
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Грађани (2 предлога) 

- Лечење деце: издвојити 

средства из буџета за 

наведену намену; 

- Озелењавање градске 

средине 

- Изградња и реконструкција 

водоводне и канализационе 

мреже: тачно назначена 

средства у износу по МЗ за 

2022. години. 

Јавна трибина  

Удружење Екомар 

Заштита животне средине: да се 

повећају издвајања за мониторинг 

површинских вода. 

Група грађана Влакча 

Проширење уличне расвете: трафо 

станица Борићи 391 – недостаје пети 

проводник и трафо станица Петровићи 

394 – недостаје пети проводник; 

Асфалтирање: пут засеок Ћирићи, 

дужина 800 м; 1200 м асфалта од 

„Досине куће до МЗ Влакче“. 

Грађани насеља Белошевац 

Асфалтирање: улица Тихомира 

Вуксановића Чиче и Жупска у 

Белошевцу, недостаје асфалт; 

Кишна канализација: улица Тихомира 

Вуксановића Чиче и Жупска у 

Белошевцу, недостаје кишна 

канализација. 

Анализа резултата из 

Упитника о буџетским 

приоритетима 

Грађани (36 предлога)  

- Преиспитивање адекватности 

аутобуских стајалишта на 

периферији и додавање нових; 

- Реновирање и уређење 

стадиона и просторија 

фудбалског клуба у Месној 

заједници Виногради; 

- Изградња обданишта; 

- Увођење сеоских водовода у 

централни систем и решавање 

водоснабдевања (Кутлово на 

пример); 

- Изградња улице од крста до 

Петровца; 

- Реконструкција отворених 

градских базена; 

- Уређивање и сређивање 

хиподрома; 

- Изградња јужне обилазнице; 

- Модеран Клинички центар; 

- Сређивање свих улица града 

Крагујевца, изградња нових 

паркова за децу, сређивање 

мокрих чворова у свим 

основним и средњим 

школама; 

- Асфалтирање улице Миде 

Вуковановића у Бресници; 

- Уређење гробља у Малим 

пчелицама; 

- Постављање лежећег 
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полицајца у селу Јовановац; 

- Изградња тротоара са 

расветом од Петровца до 

Десимировца и да се 

Десимировац споји са 

градским водоводом; 

- Изградња дечијег културног 

центра; 

- Санација надвожњака у улици 

Др. М. Ристића; 

- Санирање тротоара у улици 

Драгослава Срејовића; 

- Асфалтирање улице 

Кривовирске у Белошевцу; 

- Унапређење мониторинга 

животне средине. 

 

Јавна расправа о Нацрту одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину подразумевала 

је један нов начин за укључивање грађана у одлучивање и то кроз попуњавање Упитника о 

буџетским приоритетима за 2022. годину града Крагујевца. 

У наредном прегледу садржани су генерисани резултати попуњених упитника:  
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3. Сумарни преглед прикупљених упитника и предлога 

 

Ни један попуњени упитник или предлог није одбачен из разлога погрешног попуњавања, 

већ су разматрани сви предлози пристигли са територије града Крагујевца.   
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4. Листа разматраних предлога 

У наставку текста овог извештаја дата су образложења по разматраним предлозима/пројектима.  

 

4.1. Прихваћени предлози/пројекти 

 

Редни 
број 

 
Назив предлога/пројекта 

Предлог достављен у оквиру 
(састанака са грађанима, фокус 

групе, прикупљеним 
упитницима…) 

Кратак опис Напомена 

1.  Асфалтирање улица 

Гласачка кутија, јавна трибина, 

електронским путем, упитник о 

буџетским приоритетима 

- Улица Тихомира 

Вуксановића Чиче и 

Жупска улица у 

Белошевцу недостаје 

асфалт; 

- Улица Кривовирска у 

Белошевцу недостаје 

асфалт. 

- Гучевска улица Маршић – 

улица није проходна, 

недостаје асфалт, 

шљунак. 

Улице су предвиђене у оквиру 
Пројектог задатка за 
реконструкцију канализационе 
мреже, па ће се генералном 
уређењу улице приступити 
након изведених радова. 

2.  Канализациона мрежа Електронским путем (мејл) 

- Улица од Музеја до 1300 

каплара – нова 

канализација; 

Улице су предвиђене у оквиру 
Пројектог задатка за 
реконструкцију канализационе 
мреже. 

3.  Прдшколско образовање Упитник о буџетским приоритетима  
Изградња обданишта како би се 
повећали капацитети за децу у 
крагујевачким вртићима. 

Планирана је изградња 
обданишта у Ердечу буџетом 
за 2022. годину. 

4.  Спортски терени Упитник о буџетским приоритетима 
Реконструкција отворених градских 
базена 

Реконструкција отворених 
градских базена је планирана 
буџетом за 2022. годину. 

5.  Водоводна мрежа  Упитник о буџетским приоритетима 
Да се Десимировац споји са 
градским водоводом. 

У плану је израда пројекта и 
повезивање Десимировца на 
градски систем 
водоснабдевања. 
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4.2. Предлози/пројекти који нису прихваћени 

 

Сви остали предлози пројеката достављени су ресорним Градским управама, Градској управи за 

развој и инвестиције и Градској управи за комуналне послове, јер се превасходно односе на 

развој инфраструктуре, који ће бити разматрати и обухваћени одговарајућим програмима које 

реализују, у оквиру својих надлежности, у складу са ликвидним могућностима буџета Града. 

 

 

 

 

Начелник 

  вд Милијана Ратковић 


