Можда баш твоја идеја уђе
у буџет града за 2016. годину

Поштоване Зрењанинке и Зрењанинци, по узору на многе
светске градове, ове јесени Зрењанин укључује грађане
у планирање буџета за наредну годину. Учешће грађана
у што већем броју помоћи ће нам да боље сагледамо
потребе наше заједнице.
Уколико имате идеју за пројекат који би живот у нашем граду и посебно у вашој месној
заједници учинио лепшим и и квалитетнијим, молимо вас да попуните овај упитник.
Ваше идеје за пројекте би требало да се односе искључиво на објекте,
односно потребе које су у надлежности локалне самоуправе, јер се и
финансирање обезбеђује искључиво из средстава буџета града.
Електронска верзија формулара се налази на сајту www.zrenjanin.rs, а попуњен
формулар нам пошаљите на pb@grad.zrenjanin.rs. Штампану верзију документа
можете предати у вашој месној канцеларији или у Градском услужном центру.
Рок за достављање предлога је од 30. новембра до 07. децембра.

Ваш предлог на овај начин има шансу да уђе на листу приоритета за које ће
гласати грађани/ке Зрењанина, а који ће бити финансирани из буџета града у
2016. години, у оквиру пројекта Партиципативно буџетирање. За реализацију
пројеката који буду имали највише гласова, из буџета града укупно је намењено
1.5 милиона динара за град Зрењанин и по 60000 динара за месне заједнице.

Да ли нам требају нова паркиралишта за бицикле,
бољи превоз, атрактивнија културна понуда, уређен парк,
смештај за псе луталице или нешто друго?

за прикупљање пројектних идеја за уређење
града Зрењанина и за уређење ваше месне заједнице
1. Опишите укратко своју идеју
Идеја за град Зрењанин
Идеја за моју месну заједницу
2. Наведите шта Зрењанин, и становници ваше месне заједнице добијају реализацијом ваше идеје

3. Контакт подаци (опционо)
О листи предложених пројеката као и осталим пројектним активностима
можете се информисати путем медија, као и на сајту града.

Хвала на сарадњи!
Град Зрењанин
Тим за имплементацију пројекта Партиципативно буџетирање
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