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Поштовани грађани, 

имajући у виду знaчaj jaвнoг диjaлoгa у  упрaвљaњу jaвним финaнсиjaмa, обавештавамо вас да је 

,као што је и најављено, јавна расправа о Нацрту одлуке о буџету  ГО Сурчин за 2021.годину , 

одржана путем званичне интернет презентације ГО Сурчин  и путем е-маил комуникације,због  

поштовања  превентивних епидемиолошких мера заштите од заразне болести COVID -19 . 

Начелница Одељења за финансије ГО Сурчин је, гостујући на ТВ МАГ, најавила ,како јавни  позив 

за учешће у креирању одлуке о буџету ГО Сурчин за 2021.годину,тако и позив за учешће у јавној 

расправи о Нацрту одлуке о буџету ГО Сурчин за 2021.годину. 

На званичном сајту ГО Сурчин је уз позив за учешће у јавној расправи о Нацрту одлуке о буџету 

ГО Сурчин за 2021.годину ,објављена презентација Нацрта одлуке о буџету ГО Сурчин за 

2021.годину, са прецизним подацима о начинима учешћа грађана у креирању буџета,о броју 

примљених предлога,о износу буџета који је одвојен за предлоге грађана, као и појединачним 

табелама систематизованим по насељима. 

Од неколико десетина  прeдлoгa грађана , 7 је прихваћено у буџету за 2021 годину , а у највећем 

броју показало се да делимо иста уверења ,јер су се у великој мери подударили планови општине  

и  сугестије грађана .  

Велик број предлога био је из области за које није надлежна ГО Сурчин ,а такве предлоге ГО 

Сурчин прослеђује надлежним институцијама.  

Грађани су  се у мањем обиму него ранијих година одазивали  на позив  за достављање предлога за 

буџет,те су се тако и у малом броју одазвали  и на јавну расправу о Нацрту одлуке о буџету ГО 

Сурчин за 2021. годину. 



Одељење за финансије је примило свега два е-маила на упућен позив за јавну расправу  ,којима су 

се захвалили за уважене предлоге у одлуци о буџету  и дали предлоге за даље решавање њихових 

предлога који нису могли бити уважени приликом креирања Одлуке о буџету ГО Сурчин за 

2021.годину . 

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГО СУРЧИН ЗА 2021. ГОДИНУ 

ПОЗИВ ГРАЂАНИМА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У КРЕИРАЊУ БУЏЕТА ГО СУРЧИН ЗА 2021. ГОДИНУ 
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