ИЗВЕШТАЈ
О СПРОВЕДЕНОМ АНКЕТИРАЊУ ГРАЂАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЧЕВО
ПУТЕМ УПИТНИКА
„ВИ СЕ ПИТАТЕ! ПРЕДЛОЖИ ПРОЈЕКАТ ЗА БУЏЕТ ОПШТИНЕ КУЧЕВО ЗА 2020. ГОДИНУ“

На основу члана 96. и члана 100. Статута општине Кучево („Сл. гласник општине Кучево“
бр. 1/2019) и Меморандума о сарадњи у реализацији пакета подршке Владе Швајцарске за
унапређење грађанског учешћа и транспарентности на локалном нивоу бр. II-06-418/2018 у оквиру
програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и
социјалне укључености – Swiss PRO“, који спроводи Стална конференција градова и општина
(СКГО), а имплементира Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS) као
активност која претходи расписивању јавне расправе о „Нацрту одлуке о буџету за 2020. годину“ (у
делу планирања инвестиција), у периоду од 07.10.2019. до 20.10.2019. године спроведено је
анкетирање грађана где је као инструмент анкетирања коришћен упитник.
Обавештење Општинске управе Кучево о анкетирању грађана као и упитник били су
доступни у дигиталном и штампаном формату на званичној интернет презентацији Општине
Кучево www.kucevo.rs као и на следећим локацијама: просторије Општинске управе Кучево,
Центра за културу „Вељко Дугошевић“, градске Библиотеке „Никола Сикимић Максим“, Дом
здравља Кучево као и у свим месним канцеларијама на територији општине (Месна канцеларија
Волуја, Месна канцеларија Нересница, Месна канцеларија Турија, Месна канцеларија Раброво).
Учешће у анкетирању узело је укупно 319 грађана (од тога 28 анкентних листића [упитника]
је неважеће).
Полна структура анкетираних грађана:
 126 особа женског пола (43%)
 165 особа мушког пола (57%)
Старосна структура:








18–20 година 3%
20–30 година 10%
30–40 година 23%
40–50 година 24%
50–60 година 21%
60–70 година 14%
70 и више 5%

Путем упитника грађани су били у могућности да рангирају приоритете за расподелу
буџетских средстава за 2020. годину, предложе идеју/пројекат за финансирање из буџетских
средстава који су у надлежности локалне самоуправе.

Приоритети за расподелу буџетских средстава за 2020. годину рангирани су на следећи
начин:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Унапређење јавне инфраструктуре,
Унапређење културног садржаја града и општине у целини,
Помоћ социјално угроженом становништву,
Подршка развоју пољопривреде,
Подстицање привреде и локално-економског развоја,
Подршка развоју предузетништва,

Конкретне идеје/пројекти/иницијативе које су грађани предложили рангирани су по броју
гласова/предлога на следећи начин:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Отварање градске завичајне галерије „Драган Кецман“;
Реконструкција и асфалтирање улица/путева са посебним акцентом на пут Турија –
Ракова Бара, уређивање некатегорисаних путева;
Уређење водоводне и канализационе мреже;
Обезбеђење адекватног простора и изградња игралишта за децу, парка, клизалишта;
Уређење градске депоније;
Реновирање Дома културе „Вељко Дугошевић“ у Кучеву и сеоских домова културе;
Завршетак радова на Дому здравља Кучево;
Уређење простора око реке Пек;
Побољшање уличне расвете како у граду тако и у сеоским подручјима.

У складу са закључком Општинског већа општине Кучево бр. III-40-24/2019, извештај
објавити на званичној интернет презентацији општине Кучево www.kucevo.rs, огласној табли
Општинске управе Кучево и доставити Одељењу за буџет и финансије општине Кучево.

