АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА
У ПРОЦЕС У ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА
ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА ПЕРИОД 2018-2021.ГОДИНУ

УВОД

Општина Ћуприја жели да понуди дијалог грађанима и тиме помогне и олакша
грађанима да се активно укључе у деловање локалних заједница.
Кроз израду Акционог плана за укључивање грађана у процесу доношења одлука о
трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину, грађани могу најбоље утицати
на своје живљење, могу квалитетно остваривати своја грађанска права и обавезе и учествују у
делатностима о којима су се до сада углавном бавили доносиоци одлука на локалном нивоу и
општинска управа.
Свакодневно смо сведоци суочавања грађана с одлукама о којима, због неупућености
или непознавања властитих права, нису били на време обавештени. Из тога често настају
неспоразуми и сукоби у друштву, стварајући негативну атмосферу и повећање трошкова.
Једно од врло важних и незаобилазних питања будућег развоја општине Ћуприја управо
је укључивање грађана у процесе доношења одлуке и остварење сарадње грађана, Управе и
пословног сектора.
Због свега горе наведеног општина Ћуприја је приступила изради Акционог плана за
укључивање грађана у процесу доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу
пореза на имовину општине Ћуприја за период 2018-2021 је израђен у циљу унапређења
процеса консултовања и учешћа грађана у процесу доношења одлука о трошењу средстава
прикупљених по основу пореза на имовину општине Ћуприја.
Акциони план је израђен на основу Програма ''Општински економски развој у Србији
фаза II – Реформа пореза на имовину '' који финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу
SDC, а спроводи IMG, у сарадњи са ресорним министарством и Сталном конференцијом градова
и општина.
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1. ОПШТИ ДЕО
Општина Ћуприја се налази у средишту Поморавског округа, окружена градом Јагодина
на северозападу, општином Параћин на југу а општином Деспотовац на североистоку.
Површина територије општине Ћуприја износи 287 км². Према подацима последњег
званичног пописа становништва, спроведеног 2012. године, на њеној територији живи 30.644
становника.
Општина обухвата 16 насељених места, организованих у 13 месних заједница. Налази се
између железничке пруге Београд – Ниш и аутопута Београд – Ниш, 147 км удаљена од Београда
и 98 км од Ниша. Развијеност инфраструктуре је на задовољавајућем нивоу.
На нивоу Oпштине у привредном амбијенту значајну улогу имају и приватни
предузетници, привредна друштва, удружења грађана и друштвена предузећа, јер улажу
напоре да активно учествују у привредном развоју Општине.
Такође, на територији Општине постоји велики број пољопривредних газдинстава и
привредних субјеката који се успешно баве производњом, али и прерадом примарних
пољопривредних производа. Привредне активности у руралном подручју везане су за
ратарство, повртарство, воћарство и сточарство.
Порез на имовину је најзначајнији изворни јавни приход општине Ћуприја који
администрира Одељење локалне пореске администрације па је веома значајан обим обухвата
пореских обвезника и опорезивих непокретности, а са становишта овог пројекта, пре свега
пореских обвезника који не воде пословне књиге (физичка лица и предузетници).
Мада су обухват и пореско задужење значајно повећани у 2017.години, сматра се да
постоји значајан простор за његово унапређење у текућој фискалној години.
Категорија непокретности
Стан
Куће за становање
Пословне зграде
Гараже и гаражна места
Пољопривредно земљиште
Шумско земљиште

Опорезива површина
92.635 м2
546.862 м2
56.281 м2
153.755 м2
15.608,58 ha
3.777,17 ha

Број пријава
1827
6046
562
2001
11897
4756

Обрачунат порез за ове категорије непокретности и евидентираних 19932 обвезника, у
2017-тој години износио је 80.252.861 динар, што представља увећање за око 63% у односу на
2016-ту годину а у складу са важећим одлукама СО Ћуприја и то:
- Одлуком о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Ћуприја ( „Сл. Гласник
општине Ћуприја“ бр. 25/2017),
- Одлуком о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине Ћуприја ( „Сл.
Гласник општине Ћуприја“ бр. 32/2016),
- Одлуком о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину ( „Сл. Гласник
општине Ћуприја“ бр. 21/2013) и
- Одлуком о висини стопе пореза на имовину у општини Ћуприја ( „Сл. Гласник општине
Ћуприја“ бр. 33/2014) .
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2. ПРОЦЕС ПРИПРЕМЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Акциони план је израђен у оквиру Програма „Општински економски развој у Србији
фаза II- Реформа пореза на имовину“ а у складу са закључцима на одржаним радионицама од
стране Интернатионал Манагемент Гроуп – ИМГ која спроводи пројекат финансиран од стране
Швајцарске агенција за развој и сарадњу SDC.
Израда акционог
партиципативности.

плана

заснивала

се

на

принципима

транспарентности

и

Решењем заменика председника општине Бр: Сл/2018-01 од 11.05.2018. године,
формирана је радна група за израду Акционог плана у саставу:
- Бранко Милојевић, помоћник председника општине,
- Јадранка Ђорђевић,помоћник председника општине,
- Светлана Костић, помоћник председника општине.
Задатак Радне групе је да сачини нацрт Акционог плана за укључивање грађана у процес
доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину.
Општина Ћуприја након израде Акционог плана унапредиће дијалог са грађанима о
коришћењу прихода од пореза на имовину, олакшати политичке дебате о опорезивању
имовине и осталим релевантним питањима у вези управљања јавним финансијама на локалном
нивоу.

ДЕО 1

Активности које локална самоуправа спроводи како би консултовала и укључила
грађане у процесе доношења одлука
Комуникације између органа општине Ћуприја и заинтересоване јавности, врши се кроз
обавештавање и информисање јавности, заинтересованих страна, и др. ради обезбеђивања
правовремене, објективне и потпуне информисаности, лакшег разумевања проблема и начина
за њихово решавање.
Како се иде на још веће преношење надлежности локалној самоуправи, обавештавање
и укључивање грађана у процесе доношења одлука, добиће се још већи значај јер ће и многи
проблеми и питања који су од интереса за грађане бити решени у њиховој локалној заједници.
Обавештавање грађана и заинтересоване јавности од стране органа општине Ћуприја,
ка грађанима и најширој јавности, врши се:
- на званичној интернет страници општине Ћуприја презентовањем информација,
- путем локалних медија а по потреби и државних,
- информативним састанцима и презентацијама у Месним заједницама,
- саопштењима за јавност,
- конференцијама за медије,
- информативним материјалом на званичном сајту (информатор о раду),
- путем друштвених интернет мрежа,
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- путем штампаних медија – Поморавски гласник, Нови пут и на друге одговарајуће начине.
Општина Ћуприја омогућава грађанима и стручној јавности да учествују у процесу
доношења Одлука путем јавних расправа, консултација, организовањем округлих столова,
јавном презентациојом и др. где на истим дају своје предлоге и сугестије.
Пружајући прилику грађанима да учествују у процесу доношења одлука, општина
Ћуприја пружа грађанима могућност да сагледају и проблеме на које наилазе приликом
примене одређених законских прописа и решења, а учествовање већег броја заинтересованих
страна у процесу изналажења решења свакако даје квалитет изабраном предлогу. Упознавање
са суштином предлога одлуке или проблема ствара се и могућност да и грађани који су се
противили неком решењу буду толерантнији и сачекају какве ће резултате дати решење које је
изабрано.
Запослени у Општинској управи свакодневно сарађују и остварују контакте као и
консултације са грађанима, кроз издавање разних решења, издавање разних уверења,
урбанистичких сагласности, издавање информације о локацији, грађевинских дозвола, и др.
Кабинет председника општине свакодневно врши пријем грађана где износе своје
проблеме али и предлоге за унапређење локалне заједнице.
Грађани могу изнети своје предлоге, сугестије и примедбе, а у циљу доношења
квалитетних одлука које се односе на битне сегменте за добробит заједнице.
Активна сарадња са грађанима остварује се кроз рани јавни увид, јавни увид и примање
сугестија приликом излагања разних планских докумената.
Најзначајнији облик информисања и консултовања грађана остварује се јавном
расправом о нацрту буџета општине, који се одржава крајем сваке године, где буџетски
корисници и остали грађани могу дати своје предлоге око расподеле буџетских средстава. Јавна
расправа по статуту општине је обавезна и код доношења Стратегија и Акционих планова који
су кључни за развој општине.
Битно је напоменути да се овим активностима грађани анимирају у преузимању
иницијативе и да би као равноправан партнер дефинисали пројекте од значаја за њихову
средину.
Поред свих напора које општина Ћуприја чини како би анимирала што веће учешће
грађана код доношења одлука и даље је највећи проблем укључивање жена због
незаинтресованости.
У општини Ћуприја грађани су активно укључени у различита радна тела (радне групе,
савете, комисије) за израду прописа, тако да постоји и узајамна одговорност у процесу
доношења и примене прописа, па тако и из области пореза на имовину.
Најчешће методе су:
-

Састанци радних група; јавне расправе (округли столови).
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Надзор грађана
Највиши степен учешћа у циљу решавања
најспорнијих питања
(локални референдум)
_________________ ___________________
Заједничко планирање
Проширење укључености и заједничка одговорност за планирање
и постигнуте резултате
(укључени стручњаци и доносиоци доносиоци одлука – локални политичари)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Консултације
Службени дијалог планера и јавности у циљу процене напретка или ради идентификовања важних
питања и проблема
(јавне расправе, јавни увиди, радионице)
_____________________________________________________________________
Добијање повратних информација (feedback-a) од грађана
Планер тражи мишљење и коментаре од стране јавности ради добијање додатних информација и боље процене питања која се
обрађују (испитивање јавног мњења и анкете)
______________________________________________________________________________
___
Информације
Комуникација између планера и јавности. Обавештавање јавности о одлукама.
(Изјаве за јавност, сајт општине, огласне табле и медији)

Степени укључивања јавности у поступке доношења одлука у општини Ћуприја.
Генерално на основу шеме може се закључити – што је степен одлучивања виши то је
број укључених мањи.

Предности наше локалне заједнице за унапређење учешћа грађана

Општина Ћуприја је изградила партнерство између грађана и општине
до
задовољавајућег нивоа, али има простора за побољшање сарадње подизањем нивоа
информисања и успостављањем метода за више консултовања о најзначајнијим питањима и
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заједничког одлучивања о истим, односно укључивања грађана у доношењу и спровођењу
одлука, као и у праћењу реализације на основу тих одлука. Како је уочено слабо укључивање
жена, општина Ћуприја планира посебне едукације о значају укључивања жена преко женских
удружења, жена које су чланице одређених савета или радних тела.
Посебно треба информисати грађане о трошењу буџетских средстава која су приход по
основу наплате пореза на имовину и применити методе консултовања о потребама грађана и
грађанки како би активно учествовали у процесу пописа, наплате и буџетирања средстава
прикупљених кроз порез на имовину.
Анализиране предности, слабости, могућности и претње у развоју партнерских односа
између локалне управе и грађана могу се представити следећом СВОТ матрицом:

СНАГЕ
____________________________________________
•
Створени услови за непосредну
комуникацију са грађанима
•
Посвећеност запослених послу;
•
Израђена Стратегија локалног одрживог
развоја општине
•
Сарадња са државним институцијама;
•
Сарадња са међународним
организацијама;
•
Напредан ниво е-управе;
•
Уведен систем ФУК-а
•
Добра техничка опремљеност управе;
•
Успостављена комуникација са
организацијама цивилног друштва;
•
Добри односи са медијима;
•
Постојање Услужног центра;
•
Транспарентност у раду
•
Веб презентација општине са битним
информацијама доступна грађанима
МОГУЋНОСТИ
____________________________________________
•
Одличан веб сајт локалне самоуправе са
великим бројем информација и могућношћу
двосмерне комуникације;
•
Изражена воља за промене;
•
Грађански Буџет;
•
Учешће у пројектима регионалног развоја;
•
ИПА фондови намењени институционалном
развоју и развоју људских ресурса;
•
Развој нових комуникацијских алата;
•
Повећање броја грађана који користе
електронске видове комуникације;
•
Увођење нових услуга и садржаја путем еуправе

СЛАБОСТИ
__________________________________________

Недовољно алата за подизање
свести јавности
•
Недовољно добра комуникација између
општинских одсека;
•
Недовољни ресурси;
•
Инертност грађана;
•
Недовољна примена ФУК-а
•
Неразвијена свест о значају информисања,
консултације и учешћа грађана - комуникације
•
Недостатак комуникацијских процедура и
стандарда
•
Претежно нефомална интерна
комуникација
•
Неискоришћеност постојећих канала
комуникације за двосмерну комуникацију
•
Недостатак редовне комуникације са
пословним сектором
•
Непостојање механизама за праћење и
мерење учинка комуникацијских активности
ПРЕТЊЕ
___________________________________________
•
Спор процес промене свести;
•
Лош став грађана о општинској
администрацији;
•
Одлив младих људи и стручњака;
•
Некомплетан законодавни оквир о
електронском пословању;
•
Неразвијена свест грађана о потреби
успостављања двосмерне комуникације;
•
Немогућност ангажовања адекватних
кадрова који би се бавили комуникацијом

Недовољан број укључених жена

СВОТ АНАЛИЗА
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Општина Ћуприја тежи, а и близу је остварења успостављења система који омогућава да
има професионалну и савремену администрацију. Тежи се томе да се успостави систем у који
имају поверење грађани, а на принципима добре управе и равноправности по сваком основу
пружати услуге, а организацијама цивилног друштва омогућити активно учешће у креирању,
доношењу и спровођењу најзначајнијих одлука кроз јасно дефинисање механизме.

Партнери и заинтересоване стране
Партнери и заинтересоване стране који ће имати значајну улогу у спровођењу Акционог
плана су:
Потенцијални партнери:
•
•
•

•
•
•
•
•

Општинска извршна власт
Скупштина општине
Општинске институције, установе, ЈКП
Грађани, формалне и неформалне групе грађана
Месне заједнице
Невладине организације
ОЦД и Скупштине станара
Микро,мала и средња предузећа
Предузетници

Најзначајнији партнери су : Интернатионал Манагемент Гроуп – ИМГ са сарадницима и
СКГО.
Допринос и резултати овако дефинисаних партнерана на локалном нивоу могу се
огледати кроз:
- Финансије и друге ресурсе (логистичке и оперативне), техничку подршку, легалитет,
политичку подршку, контакте унутар институционалног оквира.
- Повећан кредибилитет кроз побољшану јавност рада и одговорност, развијање нових
капацитета и увођење нових оперативних процедура, повећање ефикасности и ефективности у
остварењу циљева.
Такође, партнерство са грађанима, удружењима грађана и пословним сектором
доприноси:
- Повећању поверења;
- Новим идејама;
- Развоју волонтеризма.
Оваквим приступом корист за заједницу се огледа кроз:
- Побољшано пружање услуга;
- Створену додатну вредност;
- Побољшан квалитет живота;
- Побољшану кохезију и капацитете заједнице.
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ДЕО 2

Партиципација грађана – један од стубова развијене локалне заједнице
Партиципација грађана наглашава укључивање читаве заједнице, јавног и приватног
сектора у току целог процеса креирања, спровођења и праћења јавних политика.
Учешће јавности у активностима доношења одлука има двоструки ефекат: утиче на
резултате процеса и подизање свести јавности о праву на учешће и користима као последица
учешћа. Ефикасно учешће јавности је и функционално и смислено за јавност. Учешће је
функционално када оно помаже у доношењу бољих и остварљивих одлука и прављење планова
вреднијих за заједницу. Учешће је смислено када јавност има прилику да утиче на одлуке и када
је створен осећај власништва над одлукама и резултатима.
Закон у Србији прописује да грађани могу да остваре своје право на учешће у раду
локалне самоуправе на два начина, и то:
1) Непосредно – путем референдума, грађанских иницијатива и збора грађана
2) Посредно – преко својих слободно изабраних представника.
Осим законом прописаних облика непосредног учешћа грађана у одлучивању о
пословима локалне самоуправе, грађани могу да учествују у доношењу одлука и на друге
начине:
- петиције и други предлози (надлежни органи су дужни да у одговарајућем року одговоре),
- учешће у раду радних тела скупштине (предвиђено статутом), и кроз одабир грађана у
чланове савета или других саветодавних тела,
- јавне расправе (регулисана Статутом општине и Законом).

Каквој заједници желимо да допринесемо до краја 2021. године
(општи циљ)

Подршка ЈЛС за унапређење администрирања пореза на имовину и увођење
добре управе.
Потребно је унапредити услове за учешће заинтересоване јавности у раду општинских
органа уз повећање доступности информација о раду локалне управе и јавним финансијама, и
о процесу доношења одлука о порезу на имовину на локалном нивоу и процесу доношења
буџета за општину Ћуприја.
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2. Специфични циљеви за период 2018 - 2021. год.

СЦ. 1.: Развијање свести код грађана о значају плаћања пореза на имовину
Потребно је приближити на нижи ниво значај пореза на имовину у циљу повећања
наплате сопствених прихода , а који су од значаја за модернизацију јавних услуга грађанима и
привреди.
Потребно је извршити подстицање и охрабрење грађана о значају плаћања пореза на
имовину, кроз информисање путем званичног сајта општине Ћуприја и стављањем посебног
банера који би се односио на све информације о порезу на имовину, организовање зборова по
месним заједницама и штампањем флајера са свим неопходним информацијама.
СЦ. 2.: Повећати проценат грађана у процесу наплате,пописа,буџетирања и
консултовања о наплати средстава прикупљених кроз порез на имовину
Понудити јавности благовремене и објективне информације у циљу бољег разумевања
проблема, могућности и решења које се односе на порез на имовину.
Грађани треба да буду обавештени и информисани о раду, плановима и намерама
представничких органа, о стању у локалној заједници и о другим информацијама од јавног
значаја, које се тичу пописа, утврђивања, наплате и контроле пореза на имовину, као и начину
буџетирања и постигнутих резултата утрошком истих. Проблеми остваривања тог права
сагледавају се из угла пасивног и активног информисања.
Путем петиције, индивидуално или колективно, грађани могу да дају неформалне
предлоге за доношење или измене прописа, подносе молбе и сугеришу решавање неког
конкретног проблема или издавање појединачног акта,предлажу начин за решавање неког
питања од јавног значаја или упућују критике и изјављују жалбе на неправилне и незаконите
поступке органа власти према њима.
Подизањем капацитета органа јавне управе и укључивање организација цивилног
друштва у процес доношења прописа, допринеће се већем разумевању улоге и значаја сарадње
органа јавне управе са ОЦД, што ће допринети већем укључивању грађана у рад органа јавне
управе и изради квалитетнијих прописа. Тиме ће се допринети већој транспарентности у раду
власти, као и одговорности.
СЦ. 3.: Учешће грађана у буџетирању средстава и учествовање у одабиру
финанисрања инвестиционих пројеката по основу пореза на имовину
Намера је да се повећа свест грађана на територији општине Ћуприја о значају плаћања
пореза на имовину, а кроз финансирање инвестиционих пројеката значајних за заједницу, то је
потребно веће информисање и упознавање грађана са тим.
Циљ је радити заједно са јавношћу током читавог процеса како би се обезебедило да су
све потребе и интереси искомуницирани и размотрени. Органи локалне самоуправе ће радити
са грађанима како би обезебедили да развијена решења одражавају њихове потребе и
интересе, а кроз повећано учешће и консултовање грђана који учествују у доношењу одлука ,
побољшаће се квалитет развоја места кроз одабир правих пројеката који ће бити финансирани
из буџета.
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Након спроведених активности на афирмацији значаја плаћања пореза на имовину, који
је значајан сопствени приход локалних самоуправа, а који се враћа грађанима кроз
финанисрање инвестиционих пројеката, грађани ће одлучивати који започети пројекти ће имати
предност у њиховом привођењу намени и које пројекте треба почети са реализацијом.
Јавност није у потпуности и на разумљив начин упозната с процесима планирања и
трошења буџетских средстава. У циљу повећања транспарентности у трошењу буџетских
средстава систем програмског буџетирања који ће допринети да се у свим ситуацијама трошења
буџетских средстава утврди конкретна сврха за коју се средства троше и на који начин је то
трошење повезано са средњорочним циљевима. Транспарентности у трошењу буџетских
средстава такође ће допринети и примена одредаба Закона о буџетском систему које се односе
на обавезу објављивања грађанског буџета.
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Део 3
План активности
АКТИВНОСТИ

СРЕДСТВА И ИЗВОРИ
ФИНАНСИРАЊА
СЦ. 1: Развијање свести код грађана о значају плаћања пореза на имовину
Краткорочни циљеви и повезане активности 2018.године
Током 2018.год.
ИМГ
Буџет пројекта

НОСИЛАЦ

ПАРТНЕРИ

ВРЕМЕНСКИ ОКВИР

Израда флајера о значају
плаћања пореза

ЛПА

Оглашавање путем медија
и друштвених мрежа о
назначеним
подацима
месту и времену у ком
грађани
могу
добити
информације
о
циљу
програма „Реформа пореза
на имовину“

Општинска управа

Локални медији

Током 2018.год.

Буџет општине

Организовање састанака и
трибина по МЗ ради
представљања садржаја
акционог плана грађанима

- Општинска Управа,
- Радна група за израду
акционог плана и
- ЛПА

Савети МЗ и радна тела МЗ

Октобар 2018.год

Буџет Општине Ћуприја

Израда посебног портала
на сајту општине Ћуприја
Континуирано
објављиљање
разних
приручника, флајера,
постера, итд...

Опшинска управа

Сертификована агенција

Општинска управа

ОЦД,
младе

ИНДИКАТОРИ
УЧИНКА

Грађанима уручено 5000
флајера о значају плаћања
пореза
Све
постојеће
информације
дистрибуиране до грађана,
- 60% грађана примило
информације
преко
локалних
радио
станица(нарочито старија
популација)
- Више од 50% грађана који
су
информисани
је
учествовало на заказаним
трибинама или тражило
информације лично или
путем телефона
- Одржано 13 састанака у
13 МЗ
- 20 грађана из МЗ
присутно
на
сваком
састанку

Средњорочни циљеви и повезане активности 2019. – 2020.године
Канцеларија

Током 2019.године
за

Током 2019. -2020. год.

Дугорочни циљеви(до краја програма и после)
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Средства
буџета
2019.год.
Буџет општине

за

Број посета портала
Број
одштампаног
дистрибуираног
материјала

и

Континуирана
информисаност грађана о
буџетском
процесу
и
постигнутим резултатима
Увођење информационог
система који ће омогућити
грађанима да сазнају своје
пореске обавезе

Општинска
управаодељење финансија

Медији

Два пута у току буџетске
године

Нису потребна

Број позваних и присутних
учесника

Општинска управа- ЛПА

Релевантна
министарства,струковна
удружења

До краја 2021.год.

Буџет
општине,донатори

Број посета порталу,
проценат наплате пореза

СЦ. 2: Повећати проценат грађана у процесу наплате, пописа, буџетирања и консултовања о наплати средстава прикупљених кроз порез на
имовину
Краткорочни циљеви и повезане активности 2018.године
Успостављање двосмерне
комуникације путем сајта о
садржају и разумевању АП
и могућност да изнесу
своје
коментаре
-(консултативни процес )
Укључивање грађана у
оквиру јавне расправе о
одлуци о буџету

- Општинска управа
- Радна група
- ЛПА

- Медији
- Привредни сектор
- МЗ
- ОЦД

Од 2018.-2019.год

Буџет општине

Број посетилаца на сајту,
број коментара

Општинска
управа,извршна власт

- ОЦД
- МЗ

Од 2018.-2019.год

Нису потребна

- Број јавних расправа
- Број учесника на јавним
расправама

Срдњорочни циљеви и повезане активности 2019. – 2020.год.
Анкетирање грађана
(формално
и
неформално),
путем
интервијуа, телефонских анкета, анкетних
листића

Општинска управа- ЛПА

Канцеларија за младе,
МЗ, ПТТ

Током 2019.год.

Буџет општине

Укључивање грађана у радне групе везане за
доношење општинских аката који су
релевантни за област пореза на имовину

Општинска управа,
СО Ћуприја

Струковна
ОЦД

Од 2019.-2020.год.

Буџет општине

Радионице за изградњу капацитета (ОЦД,
привредници, заинтересовани грађани,
струковна удружења), у виду дискусија,
интерактивности и
обука, у
циљу
унапређења јавних политика које се односе

Општинска управа-ЛПА

удружења,

- Број интервјуисаних
грађана
- 300 домаћинстава
анкетираних
путем
телефона
Број
попуњених
анкетних листића
Број формираних раних
група и број грађана
који су укључени

Дугорочни циљеви (до краја програма и после)
-Струковна удружења,
-Министарства,
-ОЦД,
-Грађани
-Медији

До краја 2020.год.
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Буџет општине

- 6 радионица(3 у првој
половини године и 3 у
другој)
- 20 учесника по
радионици

на порез на имовину који могу да утичу на
планирање и трошење стредстава из буџета.
Наведене теме ће допринети процесу
консултација
кроз
пораст
поверења
заинтересиваних страна у ЈЛС.
Јавни састанци и дискусије

Јачање капацитета за укључивање у
креирању јавне политике за удружења жена
и удружења националних мањина (Ромска и
Влашка) кроз радионице за изградњу
капацитета, дискусије, интерактивност и
обуке
Израда апликације за мобилне телефоне
кроз коју ће бити омогућено ширење
информација везаних за порез на имовину,
али и за остале активности општине Ћуприја
усмерене ка грађанима (јавни конкурси и
позив, ибавештења, итд.), гласање о
предлозима.

Општинска управа,
Извршна власт

- МЗ,
- ОЦД, Медији,
- Привредници

До краја 2021.год.

Нису потребна додатна
средства

КЛЕР и ЛАП

- ОЦД
- Медији

До краја 2021.год. и
после

Буџет општине

Општинска управа

- ОЦД

До краја 2021.год.

Буџет општине

Број
организованих
јавних расправа,
Број нацрта прописа,
Број
предлога,мишљења и
закључака
- 6 радионица (3 у првој
половини године и 3 у
другој)
- 10 учесника по
радионици
Развијена апликација
са
предвиђеним
функционалностима

СЦ. 3: Учешће грађана у буџетирању средстава и учествовање у одабиру финансирања инвестиционих пројеката по основу пореза на имовину
Краткорочни циљеви и повезане активности 2018.год.
Стручне и јавне расправе – Отворене дебате Извршна власт,
МЗ, Удружења жена, До краја 2018.год.
- Број дефинисаних
Буџет општине
''ЗА'' и ''ПРОТИВ''

Одељење финансија

Попуњавање упитника са могућношћу
рангирања
по
приоритетима,
више
понуђених инвестуцуја и пројеката

Општинска управа

Медији,
Привредници,
Канц.за младе,
Грађани, ОЦД
Медији

предлога,
- 50 учесника

Септембар-Децембар
2018.год.

Средњорочни циљеви и повезане активности 2019.-2020.год.
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Буџет општине

-5%
грађана
попунило упитник
-Изабране
инвестиције
и
пројекти су саставни
део одлуке о буџету

Укључивање јавности у процесу доношења
одлука(планирање,спровођење,одлучивање
о корисницима и местима спровођења
програма
и
процене
успешности)
попуњавањем упитника са могућношћу
рангирања
по
приоритетима
више
понуђених инвестиција и пројеката
Рангирање пројеката по приоритетима од
стране грађана на основу понуђене листе са
предлозима пројеката, на којој је дата
могућност рангирања

Извршна власт,
Општинска управа

МЗ, Удружења жена,
Медији,
Привредници,
Канц.за младе,
Грађани, ОЦД

Од 2019.-2020.год.

Буџет општине

Успостављен
механизам
за
укључивање јавности,
Број
активно
укључених

Општинска управа,
одељење финансија

МЗ, Удружења жена,
Привредници,ОЦД,
Канц.за младе,Грађани

Од 2019.-2020.год.

Буџет општине

Број конкретних и
прихватљивих
предлога који ће се
финансирати

Унапређена веб страница са подацима ЛПА и
гласање путем сајта

Општинска управа -ЛПА

ОЦД,ИМГ,

Од 2019.-2020.год.

Буџет општине

Број посетилаца сајта и
одабир предлога
- Број примедби на
основу анализе ефеката
спровођења акционог
плана и предложене
мере
- 2 редовна састанка у
току године
- Додатни састанци на
основу
исказане
потребе
заинтересоване
јавности
- Број прикупљених
предлога пројеката,
- Број реализованих
пројеката

Дугорочни циљеви (до краја програма) и после
Активно учествовање свих заинтересованих
страна на заказаним састанцима од стране
ЈЛС, у циљу
побољшања и бољег
разумевања ЛАП-а као и прихватање
предлога од стране грађана у поступку
доношења одлука

Прикупљање
спровођење
пројеката

предлога
заједнички

пројеката
и
дефинисаних

Извршна
власт,Скупштинска
тела,Одељење
финансија

Медији,ОЦД,општинска
управа,МЗ,Канц.за
младе,
привредници,грађани

Сваке
године
по
дефинисаном плану

Буџет општине

Општинска
управа
,извршна власт

МЗ, Удружења жена,
Медији,
Привредници,
Канц.за младе,
Грађани, ОЦД

Сваке
године
по
дефинисаном плану

Буџет општине
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