
 

ГРАДСКИ  БИЛТЕН 
    БРОЈ  6     •      ДЕЦЕМБАР  2012 

ПОСЛЕДЊИ  БРОЈ 
 ГРАДСКОГ  БИЛТЕНА? 

Д ецембар можда доноси и последњи број 
Градског билтена - бар у догледно време. 

Од јула ове године, кад је из штампе и изашао пр-
ви број Градског билтена, месечно смо вас инфор-
мисали о раду лесковачке локалне самоуправе, али 
и  о различитим манифестацијама и другим локал-
ним дешавањима. Потрудили смо се да вам у сек-
цији „Корисни контакти“ приближимо неке инсти-
туције и предузећа чији рад, иначе, има веома 
висок утицај на квалитет живота свих нас. Преко 
упитника смо вас питали за мишљење о актуелним 
локалним темама и овим путем се захваљујемо 
онима који су нам давали повратне информације. 
Ми смо исте проследили локалним политичарима 
како би се чуо ваш глас. 
Мали тим људи је уз финансијску подршку На-

родног парламента и шведског „Улоф Палме“ цен-
тра током шест месеци, од јула до децембра, изда-
вао и дистрибуирао Градски билтен на више од 10 
000 адреса у Лесковцу, Вучју и Грделици. Овај пи-
лот пројекат смо спровели како би локалним влас-
тима у Лесковцу демонстрирали могућности које 
оваква публикација пружа за побољшање њихове 
сопствене транспарентности у раду, али пре свега 
побољшање комуникације лесковачке власти са 
грађанима. Ипак, Градски билтен смо издавали пре 
свега јер верујемо да лесковачка локална власт мора 
да поседује ефикасан механизам, односно начин 
двосмерне комуникације са свим грађанима који 
живе на територији града Лесковца. 

 Овај Билтен је само један од могућих механизама 
да се та комуникација побољша, те да буде двос-
мерна у смислу и да грађани имају прилике да ка-
жу своје мишљење а не „само“ да добијају инфор-
мације од локалних власти. 
Издавање и дистрибуција једне овакве публика-

ције представљају веома економичан и ефикасан 
начин да једна локална самоуправа промовише 
свој рад код јавности, те да побољша општу инфор-
мисаност о раду локалне власти и омогући грађа-
нима ефикасније учешће у доношењу одлука. Власт 
која слуша грађане је одговорна власт. Власт која је 
транспарентна и код које су све одлуке које доноси 
изложеније очима јавности, јесте власт која је мање 
склона корупцији. Градски билтен је управо начин 
да се позитивно утиче на све наведено и није ни 
случајно што овакве публикације у Србији издају Па-
раћин, Панчево, Уб, Власотинце, итд., док су у ев-
ропским земљама општине и градови које то не чи-
не у мањини. 
Да ли ће Градски билтен и даље излазити и бити 

дистрибуиран преко Интернета или у штампаном 
облику, од сада па надаље искључиво зависи од 
спремности и воље актуелне локалне власти у Лес-
ковцу да комуницира са грађанима и побољша 
транспарентност одлука које доноси. Ако смо за 
шест месеци током којих смо издавали овај Градски 
билтен успели да их убедимо у то да треба да ин-
вестирају у побољшање сопствене двосмерне кому-
никације са грађанима као и општу транспарент-
ност рада локалне самоуправе, онда у будућности 
можда и будете у прилици да наставите да читате 
билтен и информишете се и едукујете о различи-
тим темама битним за све нас. Време пред нама ће 
то показати.  
Уредништво Градког билтена пилот пројекта 

Народног парламента усмереног ка повећању 
транспарентности, одговорности и омогућавању 
веће партиципације грађана у раду Града Лес-
ковца.       

 
Да ли сте за раскидање уговора са предузећем Метропаркинг ? 
1. Да       2. Не ____________________________________________________________________________________________ 
Коментар:_______________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 

Исечак  попунити штампаним словима и убацити у кутију за сугестије и примедбе у Услужном центру ■ Одговор на питање и коментаре можете послати и 
на gradskibilten@gradleskovac.org . Слањем одговора на питање из билтена доприносите транспарентнијем процесу доношења одлука. 

УПРКОС ПРОБЛЕМИМА И ДАЉЕ САМ ОПТИМИСТА 
За Градски билтен говори градоначелник Лесковца Горан Цветановић 

Дугови се полако смањују. У локалној самоуправи, предузећима и установама мора да се уведе 
ред и свако мора да цени своје радно место и да се максимално труди радећи свој посао - 
поручује градоначелник 

 У  кабинету градо-
начелника Горана Цвета-
новића гужва не јењава 
од 7. новембра, када је, 
након смене власти, до-
шао на радно место пр-
вог човека града. Сви 
имају нешто важно да 
кажу, питају, замоле, до-
говоре...Сви проблеми, од 
оних из привреде до оних 
из спорта, слили су се у 
једну канцеларију. На пи-
тања новинара Градског 
билтена одговарао је са 
пуно дигресија, али и са 
уверењем да за многе про-
блеме постоје решења ако 
се домаћински послује и 
савесно ради.  
У чему се Ваша пози-

ција данас разликује од 
оне на којој сте били 
пре четири године, као 
први градоначелник Ле-
сковца? 

-Обавезе су остале исте, 
али је финансијска дубио-
за драстично већа. Била 
је ово и изборна година, 
када се, у нашој пракси, 
средства знатно више тро-
ше. Тако је локална само-
управа подигла, кроз кре-
дите,  400 милиона дина-
ра. Један од њих враћаће-
мо до 2023. године. Про-
сечно, месечно задужење 
које плаћа град износи 20 
милиона.  
Ког сте се посла прво 

латили, првог радног да-
на у другом мандату гра-
доначелника? 

- Прво сам морао да се 
посветим зарадама запос-
лених у локалној самоуп-
рави и јавним предузећи-

ма и установама, које су 
у заостатку. За 20 дана 
примили су целу плату, а 
ЈКП Комуналац и ЈКП Гр-
делица по плату и по, за 
исти период. До краја ме-
сеца плату и по примиће 
и запослени у култури. 
Један дан сам сатима пот-
писивао решења породи-
љама за исплату новца ко-
ји им је обећан и који ни-
су добиле. Поједине су 
чекале 15 месеци.    
Да ли је Ваш почетни, 

изразити, оптимизам спла-
снуо због такозване ру-
пе у буџету? 

- Не, никако. Ја и даље 
верујем, штавише, сигуран 
сам да ћемо многе ствари 
довести у ред. Радим дне-
вно од 16 до 18 сати. Оку-
пио сам стручни тим љу-
ди, пун позитивне енерги-
је. Последњег дана новем-
бра стигла је и информа-

ција о томе да смо као 
град, не рачунајући Беог-
рад, добили највише сред-
става на име трансфера 
из републике – 937 мили-
она динара за наредну го-
дину.  
Нова радна места су и 

даље болна тачка грађа-
на Лесковца. Можете ли 
да их обрадујете по том 
питању? 

-Не могу да им обећавам 
оно за шта нисам сигуран 
да ће се спровети у дело. 
Ни у “Јури” ни у “Фалкеу” 
још нису запослили онај 
број радника који су наја-
вили. Оно што је извесно, 
то су две домаће инвести-
ције. Једна до краја годи-
не, када ће фабрика Бим 
текст отворити нови погон 
са стотинак радника. А 
друга је у Брестовцу, где 
се завршава фабрика за 
производњу бехатон пло-
ча у којој би место треба-
ло да нађе 50 радника. У 
најави су нови погон фаб-
рике Џинси Србија, али  
и продајни објекат  ланца 
маркета Лидл. Овај после-
дњи сигурно неће отвори-
ти свој објекат у 2013. 
јер је њихова пословна 
политика да све објекте у 
једној земљи отворе истог 
дана, па ту има много по-
сла, како су ми рекли.  
Хоћете ли грађанима 

положити прве рачуне 
након сто дана, као што 
сте обећали? 

-Наравно. Грађани мора-
ју да знају када и како се 
располаже буџетским сред- 
ствима јер је то новац 
свих нас. Људи се обично 
уплаше када кажу да је у 
неку општину ушла буџет-
ска инспекција и да инс-
пектори задужени за об-
ласт привредног крими-
нала нешто проверавају. 
Ја с тим немам проблема. 
Кад сматрају да нешто 
треба да провере, утврде, 
они ће доћи, то је њихов 
посао.   
Обећали сте свима мно-

го рада и зноја. Запос-
ленима у локалној само-
управи, јавним предузе-
ћима и установама заб-
рањено је да буду на 
друштвеним мрежама у 
радно време, захтева се 
штедња, пооштрава се 
дисциплина, хоћете ли 
истрајати? 

-Свакако. Мора да се уве-
де ред. Посао је постао 
благодет у време када има 
толико незапослених. Сва-
ко мора да цени своје рад-
но место и да на њему 
пружа максимум како би 
градске службе постале 
истински сервиси грађана 
–закључио је градоначел-
ник Горан Цветановић по-
желевши свим грађанима 
добро здравље, личну и 
породичну срећу и бољу 
и успешнију годину пред 
нама.  

Б. Станојевић 

Б уџет града за ову го-
дину умањен је за 567 ми-
лиона динара и износи не-
што више од 3,1 милијар-
ду динара. То је, како је 
образложено одборницима 
Скупштине града, после-
дица изостанка планира-
них прихода од државе, 
по разним уговорима, у 
укупном износу од око 
400 милиона динара. Ма-
њи су и приходи од накна-
де за коришћење грађевин-
ског земљишта за око 56 
милиона, док се од накна-
де за уређење грађевин-
ског земљишта у буџет 
слило 44 милиона динара 
мање. У односу на ранији 
план од око 74 милиона 
динара, остварена је тек ос- 
мина прихода од продаје 

добара и услуга. На стра-
ни расхода најзначајније 
умањење, од око 374 ми-
лиона динара, претрпела 
Дирекција за урбанизам и 
изградњу. Усвојена је и 
измењена и допуњена од-
лука о локалним комунал-
ним таксама како би се 
ускладила са новим од-
редбама у Закону о фи-
нансирању локалне само-
управе. Поред осталог, ма-
ла правна лица са годиш-
њим приходом мањим од 
50 милиона динара убуду-
ће неће плаћати накнаду 
за истицање фирме. Буџет 
Лесковца за наредну годи-
ну према предлогу који је 
усвојило Градско веће, из-
носиће око 3,7 милијарди 
динара. Највећи приходи 
очекују се од пореза на 

зараде - 1,3 милијарде ди-
нара што је за 170 мили-
она више у односу на ову 
годину. Наменски транс-
фер Владе Србије и наред-
не године биће највиши у 
односу на остале локалне 
самоуправе и  износи 937 
милиона динара, додатних 
63 милиона од државе оче-
кује се за одржавање путе-
ва, а 250 милиона за изгра-
дњу фабрике за пречиш-
ћавање отпадних вода. 
Међу апострофираним ра-
сходима су близу милијар-
ду динара за Дирекцију 
за урбанизам и изградњу, 
180 милиона динара за по-
љопривреду, а за запош-
љавање 700 особа биће из-
двојено по хиљаду евра. 
Према предлогу, посао ће, 
уз подршку градског бу-

џета добити и 54 високо-
школца са просечном оце-
ном изнад девет и старо-
сти до 30 година.  
Скупштинска већина је 

одлучила да гласање о 
Стратегији остваривања 
родне равноправности и 
усвајање Европске повеље 
о родној равноправности 
на локалном нивоу одложи 
за наредну седницу због, 
како је речено, додатних 
консултација. За новог ди-
ректора Дома здравља иза-
бран је Славиша Божић,  за 
директора „Апотеке“ Дра-
ган Стаменковић, а нови 
заменик директора „ПWW 
Лесковац“, којег поставља 
локална самоуправа, је 
Мирјана Димитријевић.               

                         
                         И.Митић 

РЕБАЛАНС ОВОГОДИШЊЕГ И ПРЕДЛОГ БУЏЕТА НА НАРЕДНУ ГОДИНУ 



 Појачана контрола поштовања радног времена угости-
тељских објеката 

 Градски билтен се издаје у оквиру непрофитног пројекта “Иницијатива за повећање транспарентности рада локалне власти 
у Лесковцу” подржаном од стране шведског Улоф Палме центра. 
Издавач: Удружење Народни парламент у сарадњи са Градом Лесковцем. 
Главни и одговорни уредник: Бојана Станојевић  ■ Редакција: Горан Митровић, Игор Митић, Андријана Митровић 
Е– mail: gradskibilten@gradleskovac.org 
Штампа: Делта Граф, Лесковац ■ Тираж: 10.000 

ОДЕЉЕЊА РЕПУБЛИЧКИХ ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ 

Инспекција рада и заштите на раду: 214 181 
Просветна инспекција: 243 236, 255 452 
Тржишна инспекција: 241 159, 241 005, 064 8188152 
Пољопривредна инспекција: 244 814 
Санитарна инспекција: 213 373 
Туристичка, ветеринарска, водопривредна и еколошка инспекција: 244528 
Остале корисне информације: www.upravusi.rs - водич кроз закон и све остало 

ЗАШТО СЕ ПРОПИСИ НЕ ПОШТУЈУ? 

Комунална полиција: 215 400, 064 8973965  
Градска Управа за инспекцијске послове:  213 197, 213 946 
Градски Услужни центар: 215 631, 212 704 
Комисија за вантелесну оплодњу: 200 827, зграда општине канц. 27  
Служба за послове друштвене бриге о деци: 244 324 
СОС телефон за жене и децу жртве породичног насиља: 237 300, 237 301 
Остали корисни контакти: www.gradleskovac.org - www.usluznicentar.com 

parlament.org.rs palmecenter.se 

  КОРИСНИ  КОНТАКТИ 
 
 

Комунална полиција: 215 400, 064 8973965;  коmunаlnа.pоliciја@gradleskovac.оrg  
Градска Управа за инспекцијске послове:  213 197, 212 704 
Градски Услужни центар: 215 631, 213 946 
Дирекција за урбанизам и изградњу (пријављивање ударних рупа на коловозу, проблеми са одржавањем 
јавне расвете, чистоћом зелених површина или јавне хигијене) 251 894 
Пријава проблема са јавном расветом: Лукс доо Масариков Трг 17, 254 521,  060 5115046, 064 1297552 
Комисија за вантелесну оплодњу: зграда општине, канцеларија 27, 200 827,   
Служба за послове друштвене бриге о деци: 244 324 
СОС телефон за жене и децу жртве породичног насиља: 237 300, 237 301 
Остали корисни контакти: www.gradleskovac.org - www.usluznicentar.com 

ОДЕЉЕЊА РЕПУБЛИЧКИХ ИНСПЕКЦИЈА  
ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ 

Инспекција рада и заштите на раду: 214 181 
Просветна инспекција: 243 236, 255 452 
Тржишна инспекција: 241 159, 241 005, 064 8188152 
Пољопривредна инспекција: 244 814 
Санитарна инспекција: 213 373 
Туристичка, ветеринарска, водопривредна и  
еколошка инспекција: 244 528 
Остале корисне информације: www.upravusi.rs  
- водич кроз закон и све остало 

М асовна туча у кафићу 
“Boss” у центру града, у којој су 
четири особе теже повређене, а 
четири лакше, поново је учини-
ла актуелним питање поштова-
ња радног времена кафића, дис-
котека и ресторана које је утвр-
дила локална самоуправа. Одмах 
после овог инцидента, на позив 
градоначелника Горана Цвета-
новића заседао је Савет за без-
бедност који је, поред осталог, од 
надлежних инспекција затра-
жио ову врсту контроле, уз об-
разложење да се слични инци-
денти дешавају после поноћи и 
под дејством алкохола. На сас-
танку представника локалне са-
моуправе са лесковачким угос-
титељима инситирало се на по-
штовању и законске обавезе да 
се малолетним и пијаним особа-
ма не служи алкохол и на конт-
роли објеката у контексту без-
бедности посетилаца. 

-Не може се више толерисати 
да поједини угоститељи свесно 
крше ограничење радног време-
на јер им се више исплати да 
плате казну, а недопустиво је и 
то да малолетници и пијане осо-
бе могу да купе алкохол. Исто 
тако морамо већу пажњу да пос-
ветимо безбедности гостију и 
да проверимо да ли баш сви об-
јекти задовољавају све законом 
прописане обавезе, као што је 
адекватан број излаза у случају 
ванредних догађаја - рекао је 
заменик градоначелника Драган 
Јовановић. 
На снази је одлука да угости-

тељски објекти радним данима, 
током зиме, могу да раде до 23 
часа, а викендом сат дуже. Они 
имају могућност да два пута ме-
сечно затраже продужење рад-
ног времена за један сат, у случа-

ју да организују неки забавни од-
носно музички програм. У лет-
њим месецима радно време се 
продужава за један сат, тако да 
викендом гости локала могу да 
буду услужени до један сат пос-
ле поноћи. Угоститељи кажу да 
је та одлука неодржива. Власници 
дискотека траже да се из важеће 
одлуке о радном времену изузму 
њихови објекти и захтевају да им 
буде омогућено да раде до три 
сата после поноћи. У локалној 
самоуправи им је обећано да ће 
предлог, након што буде ваљано 
образложен бити и разматран.  

У Лесковцу није регистрован 
ни један ноћни бар, већ само 
три дискотеке које, као и неко-
лико кафића, повремено органи-
зују гостовање звезда са естраде. 
По правилу, тада локали остају 
и најдуже отворени, а није била 
реткост да са гостима дочекају и 
зору.  

-Морамо заједнички да уста-
новимо јасна правила и да их се 
придржавамо. У супротном ри-
зикујемо безбедност наших гра-
ђана што је недопустиво - зак-
ључују у Савету за безбедност 
и траже постављање видео над-
зора на свим критичним мести-
ма у граду.  

                          
И.Митић 

На снази је одлука да угоститељски објекти радним да-
нима, током зиме, могу да раде до 23 часа, а викендом 
сат дуже 

-Био је четвртак, 1. но-
вембар, негде око 13h, прола-
зила сам улицом, поред Цен-
тра за економику домаћинс-
тва. Ту је, са стране, стајао 
пас, деловао је мирно. Само 
што сам прошла, скочио је и 
ујео ме за ногу – једном, два-
пут. Кад сам се отргла, пошла 
сам према Здравственој ста-
ници бр. 2, која се налази у 
улици Николе Скобаљића јер 
ми је она била најближа. Ту 
су ме збринули и упутили 
даље у Завод за јавно здрав-
ље. Поред те установе сам 
поново видела истог пса и 
пријавила сам то лекарима у 
Заводу. Рекли су ми да је ис-
тог пса, два дана раније, та-
кође пријавио један грађанин 
– прича за Градски билтен 
Т.Н. (44) која је потом поку-
шавала да сазна коме треба 
пријавити овакав слућај. 

-Позвала сам најпре ЈКП Ко-
муналац где су ми дали број 
мобилног телефона човека ко-
ме треба да пријавим да ме је 
ујео пас. Тај, човек је, стица-
јем околности, тог дана био у 
болници, на операцији. Потом 
сам, по некој својој логици, 
позвала ветеринарску инспек-
цију где су ме такође упити-
ли на исти број. Поново сам 
звала „Комуналац“ чији ме је 
тадашњи директор упутио на 
службеницу која ми је, пак, 
рекла да се обратим Комунал-
ној полицији. Они су помогли 
у успостављању контаката са 
службом која је, након свега, 
ухватила тог пса. Како је био 
на посматрању и како је уста-
новљено да није заражен бес-
нилом, ја нисам морала да 
примам комплетну заштиту од 
ове болести – описује своје 
путешествије кроз институ-
ције система Т.Н. која наводи 
да још увек има велики хема-
том на мишићу ноге, од уједа. 

-Прикупљам документацију, 
тужићу град, немогуће је да 
тај проблем са псима лутали-
цама нико не може да реши. 
Још је опасније то што је пас 
био поред школе – додаје 
Т.Н. 
Начелник центра за превен-

цију и контролу болести у 
ЗЗЈЗ др Јадранка Красић об-
јашњава да се, с аспекта ле-
карског надзора, особа коју ује-
де пас јавља ординирајућем ле-
кару, потом је он упућује у 
Завод за јавно здравље. У слу-
чају да је пас познат особи, 

зове се ветеринарска инспек-
ција како би се проверило ње-
гово стање, уколико је пас не-
познатог порекла, надлежни у 
Заводу обавештавају службу 
Зоохигијене лесковачког „Ко-
муналца”. 
Контактирали смо недавно 

постављеног директора ЈКП 
Комуналац, Драгана Милен-
ковића који нам је рекао да 
се ујед паса може пријавити 
и на фиксни број 243-240 у 
овом предузећу, а упутио нас 
је и на два броја мобилног 
069/8597301 и 069/8591087.  

-Ми хватамо пса и одводимо 
у азил, али тамо је већ препу-
но, има око 200 паса лутали-
ца. Ту их пратимо и провера-
вамо нису ли оболели од бес-
нила. Потом обавештавамо 
ЗЗЈЗ – каже Миленковић. 

Начелник Комуналне поли-
ције Душан Ђорђевић каже да 
градска Одлука о чувању до-
маћих животиња није мењана 
након формирања ове полици-
је и да у њој нема, као надле-
жних у оваквим случајевима 
комуналних полицајаца.  

-Ми помогнемо у успостав-
љању контакта са надлежни-
ма у овом случају са кому-
налном инспекцијом, али про-
сто немамо ингеренције да са-
ми реагујемо – каже Ђорђевић.  

 
ШТА ЈЕ СПОРНО 

 
Када је ваш репортер добио 

(жену) инспектора,  у Кому-
налној инспекцији, уредно се 
представио и објаснио зашто 
зове, она је рекла да није про-
блем да нам објасни процеду-
ру у вези  са пријавом уједа 
паса луталица, али да морамо 
да се обратимо начелнику Град-
ске управе за инспекцијске 
послове да им он да саглас-
ност да дају такву информа-
цију. „Вратили“ смо се на 
исти телефонски број 213-197 
и два дана, уз десетак позива, 
покушавали да ступимо у кон-

такт са господином Братисла-
вом Јовићем који обавља пос-
лове из надлежности начел-
ника поменуте градске упра-
ве. Тражили смо само одобре-
ње да добијемо информацију 
од инспектора, али нам је сек-
ретарица пренела његову изја-
ву да: “није надлежан да даје 
информације таквог типа”. 
Узалуд је било појашњење 
(по ко зна који пут) да нам је 
потребна само дозвола да нам 
надлежни инспектор појасни 
процедуру.  
У Градској управи за финан-

сије покушали смо да сазнамо 
колико се новца дугује грађа-
нима на име исплате одштете, 
по судским пресудама, због 
уједа паса непознатог порек-
ла. Рекли су нам да се обра-
тимо Јавном правобранилаш-
тву. Правобранилац Саша Ста-
ноевић нам је, преко секрета-
рице, поручио да не може да 
коментарише поступке који 
су пред судом. Иако смо сек-
ретарици поновили да нас 
интересује сума дуговања по 
извршним пресудама, она нам 
је љубазно рекла: 

-Разумем ја Вас, али разуми-
те и Ви мене. 
Остало је нејасно шта треба 

да разумемо и зашто. И да ли 
је непходно да у Управи за 
инспекцијске послове пот-
рошимо два дана (и притом 
не завршимо посао) да би 
неко само одобрио да над-
лежни инспектор да инфор-
мацију из делокруга свог сва-
кодневног посла. 

Б. Станојевић 

 СВИ ТРПЕ ПОСЛЕДИЦЕ  
 Грађани које су ујели пси непознатог порекла имају здравствене проблеме,  
градски буџет, а тиме и грађани, трпе финансијску штету, али пси луталице су 
и даље на улицама и у сваком тренутку могу некоме нанети нову озледу  

Сваког дана од беснила у 
свету умре 150 људи, од чега 
више од стотину деце.У Ср-
бији беснило постоји међу 
животињама, али код људи 
нема регистрованих смртних 
случајева у последње 32 го-
дине. На територији Јабла-
ничког округа беснило је, 
међу животињама, последњи 
пут регистровано у Лесков-
цу 2005. и у Лебану и Бојни-
ку 2006. године. Пси лута-
лице су у Лесковцу, у 2010. 
години озледили 127 лица, у 
2011. 138, а до краја новем-
бра ове године Антирабич-
ној амбуланти Завода за јав-
но здравље, услед ових пов-
реда, јавило се 270 особа. 
Беснило је, иначе, болест 
приликом које долази до 
упале мозга и кичмене мож-
дине, а медицини је познато 
више од 4 000 година.   

 Пси луталице и даље повређују људе 

 
Поштовани суграђани, 
Желимо вам срећне новогодишње и божићне празнике, 
да вам година пред нама донесе здравље, срећу, приватне и 
пословне успехе 
                                                                          Ваш Градски билтен 

О дабрани тим људи који је 
протеклих шест месеци припре-
мао Градски билтен желео је да, 
анкетирањем суграђана, добије 
од њих повратну информацију о 
томе да ли су читали ову публи-
кацију, шта мисле о њој, да ли 
би волели да је и убудуће доби-
јају и да ли сматрају да је потре-
бна граду и грађанима. Предста-
вљамо вам неке од резултата 
спроведеног истраживања. 
Чак 98% оних који су читали 

билтен, а питано је укупно 300 
грађана, тврди да је путем ове 
публикације добило корисне ин-
формације о раду локалне самоу-
праве, а проценат оних који сма-
трају да град Лесковац треба да 
настави да издаје билтен је изно-
си 99,7%. Штампани облик бил-
тена је грађанима, у овој фази из-
лажења и дистрибуирања 
публикације био доступнији, па 
је та-ко, 84% оних који су га 

добијали и читали изјавило да 
она треба да настави да излази у 
штампаном облику. У 
електронском облику би га 
радије читало 12% грађана, а 4% 
сматра да треба да буде до-
ступан у оба издања.  
Више од половине испитаника 

(52%) желело би да Градски 
билтен излази чешће и на више 
страна, 41.3% је мишљења да 
треба да излази досадашњом пе-
риодиком, а може да се повећа 
број страна, а 6,6% сматра да је 
довољан једна лист формата А3, 
али да се публикује чешће.  
Две трећине анкетираних не 

памти текстове појединачно, док 
је код трећине оних који су мог-
ли да наведу неки од објављених 
текстова највише било особа које 
су упамтиле текст о смени власти 
у Лесковцу.  

Б. Станојевић 

ЧИТАТЕ ЛИ ГРАДСКИ БИЛТЕН 
 Резултати анкете 


