
Општина Мали Зворник у складу са чланом 108. Статута општине Мали Зворник (Сл.лист општине 
Мали Зворник 21/2018) спроводи јавну анкету грађана општине Мали Зворник у процесу 
припреме нацрта Одлуке о буџету за 2020. годину. 

ЈАВНА АНКЕТА 

Поштовани суграђани и суграђанке! 

Позивамо Вас да издвојите мало времена и активно се укључите у креирање политика за развој 
наше локалне самоуправе и да путем ове јавне анкете изразите Ваше мишљење о предложеним 
пројектима који су изводљиви за финансирање у наредној години. На основу Ваших одговора 
предложени пројекти ће бити рангирани и у складу са законском регулативом увршћени у Нацрт 
Одлуке о буџету за наредну годину. 

Предложена листа пројеката обухвата различита питања од општег интереса, као што су питања 
комуналне делатности, заштите животне средине и безбедности грађана, као и пројекте чија би 
реализација значајно утицала на квалитет пружања услуга али и квалитет живота грађана. 
Наведени пројекти су предложени након обављених консултативних састанака радне групе за 
реализацију активности предвиђених Акционим планом за укључиваЊе грађана у процес 
доношеЊа одлука о трошеЊу средстава прикупљених по основу пореза на имовину у општини 
Мали Зворник за период 2018-2021 са председницима Савета месних заједница, 
представницима установа чији је оснивач локална самоуправа и цивилним сектором. 

Молимо Вас да од понуђених предлога пројеката уписивањем бројева од 1 до 12 рангирате исте 

према Вашем мишљењу о приоритетима.  

Пројекат 
Приоритет 
(од 1 до 12) 

Изградња и постављање аутобуских стајалишта у свим месним заједницама на 
подручју општине Мали Зворник 

 

Набавка и постављање мобилијара – дечијих игралишта у свим месним 
заједницама на подручју општине Мали Зворник 

 

Адаптација простора предшколске установе Црвенкапа у Доњем насељу у 
циљу проширења смештајних капацитета предшколске установе 

 

Реконструкција школских игралишта на подручју општине Мали Зворник са 
заменом дотрајалих реквизита 

 

Реконструкција простора зелене пијаце у месној заједници Центар за потребе 
изградње Градске тржнице 

 

Опремање ентеријера и стављање у функцију простора капеле поред градског 
гробља у Доњем насељу 

 

Набавка и бесплатна подела безбедносних ауто-седишта за бебе/децу у циљу 
подизања безбеднсости деце као учесника у саобраћају 

 

Набавка покретне монтажне бине са припадајућим озвучењем и расветом за 
потребе реализације различитих културних, туристичких и спортских 
манифестација на подручју свих месних заједница општине Мали Зворник 

 

Набавка и бесплатна подела школских уџбеника за све ученике првог разреда 
основне школе на подручју општине Мали Зворник 

 

Набавка услуге бесплатног превоза за сву децу школског узраста на подручју 
општине Мали Зворник 

 

Постављање Паметних Соларних клупа за бесплатно пуњење мобилних 
уређаја, бесплатан бежични интернет и пружање рекламно – туристичких 
информација на подручју свих месних заједница општине Мали Зворник 

 

Набавка и постављање табли са натписима улица, заселака и бројева у циљу 
окончања ажурирања адресног регистра 

 

 

 



У циљу подробније анализе прикупљених одговора и дефинисања потреба у наредном периоду 

молимо Вас да одговорите на следећа питања:                                      (није обавезно) 

Месна заједница Пол испитаника Старост испитаника 

________________________           Мушки           Женски ___________  година 
 

У циљу дефинисања одговарајућег канала двосмерне комуникације између грађана и локалне 

самоуправе молимо Вас да искористите ову анкету и кроз напомене наведете реално изводљиве 

предлоге пројеката од јавног интереса чија би реализација допринела унапређењу квалитета 

живота у нашој општини. 

Ваш предлог пројекта (Молимо Вас да наведете предлог пројекта за који сматрате да ће 

допринети побољшању квалитета живота, а чија реализација је реално изводљива по питању 

законске регулативе, решених имовинских односа, висине средстава. Радна група ће размотрити 

све предложене пројекте, проверити изводљивост истих и предвидети их за неку од следећих 

Одлука о буџету или Одлука о изменама и допунама буџета општине Мали Зворник): 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Анкете је у потпуности анонимна и прикупљени резултати ће бити коришћени само у сврху 

припреме Одлуке о буџету за наредну годину и израде стратешких докумената општине Мали 

Зворник. 

Напомене за унапређење комуникације са грађанима и додатни коментари: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Попуњену анкету можете предати лично анкетару, на писарници Општинске управе Мали 

Зворник (Краља Петра I бр 38, Мали Зворник) или председницима Савета месних заједница. 

Идентичну анкету можете попунити и путем он-лине форме на сајту општине Мали Зворник 

(www.malizvornik.rs)  

Молимо Вас да редовно пратите реализацију свих активности на укључивању грађана у 

доношењу политика значајних за развој општине и да будете активан учесник у процесу. 

О изабраним пројектима који ће се финансирати у наредној години бићете обавештени путем 

средстава информисања, интернет презентације општине Мали Зворник и преко Јавне расправе 

пре усвајања Одлуке о буџету за наредну годину. 

Захваљујемо на издвојеном времену и Вашем учешћу у овом анкетирању!!! 


