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Увод 
 

 Локална самоуправа је право грађана да управљају јавним пословима од непосредног, 

јавног и општег интереса за локално становништво, непосредно и преко слободно изабраних 

представника у јединицама локалне самоуправе, као и право и способност органа локалне 

самоуправе да, у границама закона, уређују послове и управљају јавним пословима који су у 

њиховој надлежности и од интереса за локално становништво. Ово право грађана дефинисано је 

Уставом РС, Законом о локалној самоуправи, као и Статутом града/општине као највишим 

правним актом јединица локалне самоуправе.  

Облици непосредног учешћа грађана у остваривању локалне самоуправе, дефинисани 

Статутом општине Мали Зворник, су: грађанске иницијативе, зборови грађана и референдуми. 

Јавност рада у општини Мали Зворник обезбеђује се  

 путем издавања билтена, информатора, преко средстава јавног информисања, 

презентовањем одлука и других аката јавности и постављањем интернет 

презентације; 

 организовањем јавних расправа у складу са законом, Статутом и одлукама органа 

Општине, 

 организовањем јавних слушања у складу са Статутом и пословником Скупштине 

општине и 

 у другим случајевима утврђеним Статутом и другим актима органа Општине. 

Учешће грађана подразумева њихову партиципацију у процесу формулисања, усвајања и 

спровођења јавне политике, у конкретном случају јавне политике која је везана за прикупљање и 

распоређивање средстава остварених по основу пореза на имовину. 

Овај План активности представља приказ општих и специфичних циљева, активности и 

индикатора у наредне три године, који ће омогућити грађанима унапређење процеса 

консултовања и учешћа у доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза 

на имовину на територији општине Мали Зворник.Овај План активности ће се примењивати и на 

евентуално остварена донаторска средства.  

План је израђен ради унапређења процеса консултовања и учешћа грађана у процесу 

доношења одлука у општини Мали Зворник, са циљем јачања финансијске аутономије и 

поверења између грађана и локалне самоуправе кроз подршку демократским праксама и 

креирању услуга локалне самоуправе оријентисаних на грађане.  

 Израда Плана једна је од активностиа у оквиру Програма „Општински економски развој у 

источној Србији фаза 3 – Одговорне локалне финансије и учешће грађана“ који финансира 

Швајцарска агенција за развој и сарадњу СДЦ, а спроводи HELVETAS Swiss Intercooperation 

SRB. 
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Основни подаци о општини Мали Зворник   
 

Назив органа: Општина Мали Зворник  

Седиште органа: ул. Краља Петра I број 38, 15318 Мали Зворник, 

тел:    +381 (0)15 471 300  

           +381 (0)15 7195 188  

факс:  +381 (0)15 471 885  

Матични број: 07170874; ПИБ: 102143310  

Рачун: 840-88640-85, Управа за трезор  

Електронска адреса: opstinamalizvornik@gmail.com  

Веб сајт: www.malizvornik.ls.gov.rs 

Степен развијености: IV група, девастирано подручје, испод 60 % републичког просека. 

Површина: 184 км
2
 

Број становника: 12.482 (Попис 2011) 

Територију општине чине насељена места, односно подручја катастарских општина које улазе у 

састав Општине, у складу са Законом и то:  

Редни 
број 

Насељено место 
Катастарска 

општина 
Површина 

km2 

1. Брасина  Брасина 15,97 

2. Будищић  Будищић 8,62 

3. Велика Река  Велика Река  
24,52 

4. Впљевци Велика Река  

5. Дпоа Бприна Дпоа Бприна 22,70 

6. Дпоа Трещоица Дпоа Трещоица 25,45 

7. Мали Звпрник Мали Звпрник 9,09 

8. Радаљ Радаљ 51,98 

9. Сакар Сакар 7,21 

10. Цулине Цулине 9,48 

11. Читлук Читлук 4,25 

12. Амајић Читлук 4,63 
 

Табела 1: Насељена места и катастарске ппштине 

Послове из надлежности Oпштине Мали Зворник (у даљем тексту: Општина) обављају 

следећи органи:  

 Скупштина општине,  

 Председник општине,  

 Општинско веће,  

 Општинска управа, 

 Општински правобранилац. 
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Дијаграм 1: Организаципна структура Скупштине ппштине Мали Звпрник 

 

Дијаграм 2: Организаципна структура Општинске управе ппштине Мали Звпрник 

 

Дијаграм 3: Ппсебне прганизаципне јединице 
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Општи резиме 
 

Одговорност, као један од принципа у доношењу одлука на нивоу локалне самоуправе се 

огледа кроз степен отворености органа власти. 

Одговорна локална управа треба да има активну интернет страницу на којој ће 

објављивати све релевантне информације, које ће бити доступне грађанима у циљу подизања 

поверења грађана у институције и подизања заинтересованости грађана да се укључе у процес 

доношења одлука. Сматрамо да је доступност информација које су у поседу општинских органа 

веома важан механизам одговорности у односу локалне управе према грађанима. Отворена и 

одговорна локална самоуправа условљена је правом грађана на приступ информацијама у њеном 

поседу. 

Одговорна локална самоуправа се огледа у успостављању директног контакта са 

грађанима, у циљу њиховог укључивања у процес артикулације интереса локалне заједнице и 

ефективне партиципације у процесу доношења одлука, отварајући различите канале за 

успостављање одговарајуће комуникације са одређеним групама грађана. 

Јавна расправа је један од кључних механизама за укључивање грађана у процес 

доношења одлука, планова, стратешких докумената и других општих аката. Она подразумева 

укључивање заинтересоване јавности (јавних институција, цивилног сектора, привреде, медија и 

грађана уопште) у почетној фази припреме општинских прописа.  

Кључни кораци за укључивање грађана током спровођења јавне расправе су дати у 

следећем дијаграму.  

 
Дијаграм 4: Кпраци за укључиваое грађана тпкпм спрпвпђеоа јавне расправе 

 
Устав Републике Србије гарантује грађанима слободан приступ информацијама, док се 

Законом о слободном приступу информацијама прописује слобода тражења информација од 

стране домаћих и страних физичких и правних лица и обавеза органа власти да пружају 

1. Објављиваое списка прпписа п кпјима ће се спрпвести јавна 
расправа на интернет страници лпкалне сампуправе

2.  Објављиваое ппзива за ушещће у кпнсултацијама 
заинтереспване јавнпсти, прe израде нацрта пдлука и других 
аката на интернет страници лпкалне сампуправе

3.  Објављиваое ппзива за ушещће у јавнпј расправи на 
интернет страници лпкалне сампуправе, са прпгрампм јавне 
расправе, каналима за кпмуникацију и пдгпвпрним лицима

4.  Објављиваое кпментара, предлпга и сугестија датих у тпку 
јавне расправе

5.  Објављиваое извещтаја п јавнпј расправи и кпнашнпг акта 
на интернет страници лпкалне сампуправе
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расположиве информације, као и поступак остваривања овог права пред надлежним органима. 

Такође, Законом о локалној самоуправи, а и Статутом Општине Мали Зворник је предвиђена 

јавност и транспарентност рада органа локалне самоуправе. Право јавности да зна представља 

тежњу нивоу потпуне транспарентности, које у свом темељу има опште уверење да изабрани 

представници власти врше дужност у поступку доношења одлука и да имају одговорност према 

грађанима. 

Порез на имовину, један је од најважнијих прихода јединице локалне самоуправе, који 

подразумева опорезивање непокретне имовине која се налази на територији Републике Србије. 

Његовим администрирањем бави се порески орган јединице локалне самоуправе, односно 

локална пореска администрација. Доношењем Закона о финансирању локалне самоуправе 2006. 

године, прописано је да јединица локалне самоуправе у целости утврђује, наплаћује и 

контролише јавне приходе почев од 1. јануара 2007. године.  

Као један од најадекватнијих прихода јединица локалне самоуправе, порез на имовину се 

утврђује и наплаћује сваке године. 

Основни задатак локалних пореских администрација је наплата локалних прихода који 

чине део буџета локалних самоуправа, а који су потребни ради њиховог нормалног 

функционисања и задовољавања потреба грађана. 

Поред обавеза, постоје такође и права пореских обвезника и то да сваки порески обвезник 

има права да добије информације о пореским прописима из којих произилази његова пореска 

обавеза, да добије основну стручну помоћ која му омогућава да на време пријави и плати порез, 

као и право на повраћај више или погрешно наплаћеног пореза. Пореским обвезницима мора 

бити омогућено учешће у поступку контроле од стране службених лица локалне пореске 

администрације, а које се тиче утврђивања и наплате пореза. Иако је забележено драстично 

побољшање наплате пореза на имовину од када је администрирање овог прихода преузела 

локална пореска администрација, и даље постоји проблем када је у питању пријављивање 

имовине, а онда и сама наплата.  

Највећи број обвезника који посећују локалну пореску администрацију има између 31 и 65 

година што и јесте просек оних који су редовне платише пореза на имовину. То су углавном 

предузетници, запослени у државном и приватном сектору и пензионери. Претпоставке за могуће 

проблеме односа пореских обвезника према пореским обавезама, између осталог, биле су везане 

за непознавање начина утрошка новчаних средстава од наплате пореза, недовољно укључивање 

обвезника у одлучивање о начину трошења новчаних средстава буџета локалне самоуправе, као и 

мишљење да порез на имовину не треба плаћати. 

Познато је да одлуку о начину трошења новца од наплате пореза на имовину доноси 

скупштина јединице локалне самоуправе приликом усвајања буџета. Том приликом се организује 

јавна расправа на којој грађани могу изнети своје примедбе и предлоге који се односе на сам 

распоред утрошка новчаних средстава. Међутим, мали је број оних који се одазивају на позив за 

учешће у јавној расправи. 

Неке од могућности да се порески обвезници упознају са расподелом новчаних средстава, 

су осим присуства јавној расправи приликом доношења одлуке о буџету и упућивање писмених 

предлога надлежним службама, па и вођење дискусије преко интернета. 

Фискалном децентрализацијом, јединице локалне самоуправе воде политику јавних 

прихода и јавних расхода која најбоље одговара потребама грађана на одређеној територији, а уз 

преузимање одговорности да се обезбеди квалитет услуга и оптимални трошкови. Циљ сваке 

локалне самоуправе је да задовољи преференције својих грађана и тиме им омогући квалитетнији 
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живот на својој територији. Локална пореска администрација има задатак да обезбеди део 

прихода буџета јединице локалне самоуправе којима би се финансирали јавни расходи, али 

такође их треба балансирати и расподелити на одређене кориснике и утврђене намене. Локалне 

власти својом одлуком скупштине доносе план прихода, одобравају расходе и друге издатке који 

су потребни за финансирање изворних и поверених послова.  

Обзиром да су грађани обвезници плаћања јавних прихода, неопходно је узети у обзир 

њихово мишљење које се односи на начин расподеле новчаних средстава која управо они 

уплаћују кроз порез на имовину. Да би порески обвезници били задовољни расподелом 

буџетских средстава у својој локалној самоуправи потребно је обезбедити њихову партиципацију 

и остваривање права на сазнање о планираним средствима од стране јединице локалне 

самоуправе, а која им је законски омогућена. У оквиру рада јединице локалне самоуправе треба 

спровести одређене активности како би обвезници разумели начин расподеле буџетских 

средстава и упознали се са начином функционисања буџета. Уколико грађани имају потпуно 

јасне информације о томе где се троше средства која се прикупе од наплате пореза на имовину и 

могућност да та средства усмеравају у приоритете по својој жељи, несумњиво ће бити више 

мотивисани да своју обавезу редовно измирују у целости.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 9 

Активности које општина Мали Зворник спроводи како би 

укључила грађане у процес доношења одлука 
 

Општина Мали Зворник у свом редовном раду спроводи одређене активности које 

доприносе активном укључивању грађана у процесе доношења одлука. Коришћене активности се 

могу поделити у три фазе процеса доношења одлука: 

1) Информисање, односно обавештавање грађана о раду, плановима и активностима органа 

општине Мали Зворник врши се методама директног и индиректног информисања. 

- Директно: Информативним и консултативни састанци са представницима Савета месних 

заједница, саопштењима за јавност, медијске конференције; 

- Индиректно: Информативни материјал на званичном сајту – службени листови, информатор 

о раду, медијски наступи званичних представника општине – интервјуи и контакт емисије, 

ТВ вести и најаве (регионална радио и ТВ), путем друштвених интернет мрежа, 

презентовање информација на званичној интернет страници општине. 

2) Консултације, којима се обезбеђује отвореност и јавност процеса доношења одлука али и 

добијање повратне информације од грађана и заинтересоване јавности о њиховим ставовима, 

потребама и очекивањима. Методе консултација и активног учешћа које се најчешће користе 

су: јавне расправе, скупови у месним заједницама, конференције, округли столови, панел 

дискусије, трибине и консултације са удружењима и организацијама цивилног друштва 

(ОЦД), привредним субјектима и медијима. 

3) Активно учешће грађана у радним телима, групама, тимовима и комисијама које 

формирају и именују органи општине при доношењу Стратегија, Одлука, правилника, 

планова, и других аката општине. 

Да би се што боље сагледали ефекти тренутних активности које спроводи општина Мали 

Зворник у погледу активног укључивања грађана општине Мали Зворник у процесе доношења 

одлука коришћена је SWOT анализа. (SWOT analysis, акроним од енглеских речи: Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats - снаге, слабости, прилике, претње). 

Препознавањем слабости и претњи кроз ову анализу у процесу израде Плана активности 

требало би да се дефинишу посебни циљеви и одговарајуће активности које би помогле локалној 

самоуправи да их, у сарадњи са партнерима и другим заинтересованим странама, претвори у 

снаге и могућности које ће допринети ефикаснијем укључивању грађана у поцес доношења 

одлука.  

Посебни циљеви морају дефинисати активности које ће унапредити све три фазе процеса. 

Активности морају бити такве да унапреде тренутне и уведу нове канале информисања грађана, 

као и да побољшају квалитет садржаја достављених информација. Едукацијом свих партнера и 

заинтересованих страна као и успостављањем функционалног система комуникације између њих, 

општина Мали Зворник ће створити повољан амбијент који би требало да оснажује учешће 

грађана у процесу доношења одлука. 

Анализа предности, слабости, могућности и претње у развоју партнерских односа између 

органа општине и грађана, дата је кроз следећу SWOT анализу. 
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СНАГЕ СЛАБОСТИ 

из перспективе ГРАЂАНА из перспективе ГРАЂАНА 

 Одлука о буџету – грађани су 

учествовали у поступку израде Одлуке о 

буџету путем анкета, јавне расправе, у 

непосредном контакту са радном групом 

и др; 

 Могућност присуства грађана седницама 

Скупштине; 

 Могућност пријема грађана код 

Председника општине; 

 Могућност давања примедби на рад 

Општинске управе електронским путем и 

у Услужном центру општине. 

 
 

 Инертност и опортун став грађана за учешће 

у доношењу одлука; 

 Негативан став грађана о администарцији 

уопште; 

 Недовољно искуства за израду стратешких 

докумената и акционих планова; 

 Непостојање тачно утврђених 

комуникацијских процедура и стандарда и 

термина за организовање ''отворених врата'';  

 Извештаји о јавним расправама не садрже 

предлоге грађана; 

 Инвестициони део буџета не припрема се на 

основу трогодишњег / вишегодишњег 

прегледа / плана / листе капиталних 

пројеката који ЛС израђује и годишње 

ажурира; 

 Одлуке органа општине, као и предлози 

аката Скупштине општине пре њиховог 

усвајања се не објављују на сајту. 
из перспективе ЈЛС из перспективе ЈЛС 

 Омогућено учешће грађана у процесу 

доношења одлука кроз јавне расправе, 

попуњавање анкета и потем скупова;  

 Усвојен План развоја општине Мали 

Зворник у консултативном процесу са 

грађанима; 

 Постоји политичка воља релевантних 

доносиоца одлука за унапређење учешћа 

грађана у Јавним расправама;  

 Транспарентност у раду; 

 Стручност и искуство запослених; 

 Спремност локалне самоуправе да 

прихвата препоруке и сугестије. 

 Мали број грађана долази на организоване 

јавне расправе; 

 Неразвијена свест свих учесника о значају 

информисања, консултације и комуникације; 

 Недовољна посвећеност имплементацији 

плана активности од стране руководства;  

 Нису прописани критеријуми за вредновање 

предлога грађана; 

 Недовољне повратне реакције на употребу 

канала комуникације; 

 Недовољна едукација запослених; 

 ЈЛС нема формализовано радно место или 

организациону јединицу која се бави 

подстицањем учешћа грађана у раду ЈЛС; 

 ЈЛС нема усвојену процедуру која регулише 

укључивање грађана у процес израде 

стратешких докумената. 
МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

из перспективе ГРАЂАНА из перспективе ГРАЂАНА 
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 Грађани изражавају вољу за промене; 

 Повећава се број грађана који користе 

електронске видове комуникације; 

 Веће учешће грађана у креирању локалне 

власти путем друштвених мрежа; 

 Ангажовање удружења грађана у 

доношењу одлука; 

 Опредељена средства за пројекте 

организација цивилног друштва. 

 Спор процес промене свести грађана;  

 Код дела грађана и даље не постоји поверење 

у рад општинских органа; 

 Слаба информисаност грађана због 

недостатка локалних медија и 

незаинтересованости регионалних да се баве 

питањем Јавних расправа на локалу; 

 Грађани се због неповерења у безбедност 

личних података у недовољном броју 

региструју на порталу еУправе и не користе 

услуге портала. 

из перспективе ЈЛС из перспективе ЈЛС 

 Извештаји о јавним расправама морају да 

садрже предлоге грађана уколико су они 

поднети и образложења за њихово 

усвајање или одбијање; 

 Подизање поверења код грађана за 

укључивање у процесе јавних расправа; 

 Подстицање запослених у Општинској 

управи да у већој мери пружају 

грађанима подршку; 

 Боља обавештеност грађана о 

могућностима за остварење њихових 

права; 

 Добра техничка опремљеност управе за 

омогућавање различитих канала 

комуникације и учешћа у Јавним 

расправама; 

 Доступне обуке за запослене у 

Општинској управи; 

 Отворени буџет на порталу Отворених 

података. 

 Наставак тренда одлива мадих људи и 

стручњака;  

 Непостојање стручних лица у месним 

заједницама која би непосредно сарађивала 

са грађанима; 

 Дугорочна политика смањења кадрова у 

општинској управи; 

 Немогућност ангажовања адекватних 

људских ресурса. 
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Партнери и заинтересоване стране 
 

Потенцијални партнери и заинтересоване стране које ће допринети у процесу 

имплементације овог Плана активности, а самим тим и повећању укључености грађана у 

доношењу одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину су: 

 Органи општине (Скупштина општине, Општинско веће, Председник општине, 

Општинска управа, Општинско правобранилаштво); 

 Општинске институције, установе, Јавна предузећа;  

 Савети месних заједница; 

 Грађани, формалне и неформалне групе грађана; 

 Микро, мала и средња предузећа; 

 Предузетници; 

 Пољопривредна газдинства;  

 Спортски и други савези; 

 Медији; 

 HELVETAS Swiss Intercooperation SRB. 

 

Допринос партнера и заинтересованих страна огледа се кроз: 

 Политичку, финансијску и техничку подршку; 

 Контакте унутар институционалних оквира; 

 Повећање степена јавности рада у свим областима 

 Развој нових капацитета и увођење нових оперативних процедура политика/правних 

форми; 

 Повећање ефикасности и ефективности; 

 Повећање знања, стручности и искуства; 

 Информисање јавности; 

 Развој волонтеризма; 

 Развој нових идеја; 

 Побољшање сарадње. 

 

Ефекти који се очекују: 

 Повећана информисаност грађана;  

 Веће учешће грађана у доношењу одлука; 

 Веће задовољство грађана; 

 Успешнији рад органа и организација локалне самоуправе;  

 Побољшан квалитет живота;  

 Побољшани капацитети на локалном нивоу. 
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Партиципација грађана 
 
 

Партиципација (latinski participare - значи делити нешто, учествовати, суделовати, 

заједнички доносити одлуке и радити) свих грађана у друштвеном животу значи да су 

сви активно укључени у доношење одлука о питањима која се њих тичу и у 

активностима демократског друштва. Учешће грађана подразумева њихово право да се чује 

њихов глас и да се укључе у доношење одлука, било код куће, у школи, на послу, у општем 

животу заједнице или у појединачним правним и административним питањима која их се тичу. 

Партиципација је омогућена поседовањем правовремених и потпуних информација. Људи 

ће се одлучити да преузму одговорност и узму учешће у друштвеном и политичком животу 

уколико располажу довољним бројем релевантних информација које им омогућују суђење, 

доношење одлуке, иницијативу... дакле, информисаност је предуслов и стуб било каквог учешћа 

грађана у процесу одлучивања, па самим тим и у процесу доношења одлука о трошењу средстава 

прикупљених по основу пореза на имовину. Добро информисани, адекватно и правовремено 

консултовани грађани могу бити учесници у директном одлучивању и могу дати свој пуни 

допринос. 

У демократском друштву је важно да људи могу да приступе широком спектру 

информација како би учествовали на ефикасан начин у питањима која их се тичу. 

Непосредно учешће грађана у јавном животу на локалном нивоу у Републици Србији није 

довољно развијено и постоји потреба за његовим оснаживањем, како кроз унапређење правног 

оквира, тако и праксе. 

 Да би се ојачала улога грађана у доношењу одлука потребно је изградити партнерски 

однос са њима. Партнерски однос може се побољшати ако се развија политика и пракса која би 

укључивала већи степен: 

 Отворености - унапређење јавности рада и боље информисање грађана; 

 Дијалог – развијање адекватног и правовременог консултовања грађана о битним 

питањима која се тичу локалне заједнице, јачање свести о потреби већег учешћа грађана у 

јавном животу; 

 Поделе одговорности – јачање директног учешћа грађана о најважнијим питањима 

локалног јавног живота. 
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Визија 
 
 

Изграђено поверење и обезбеђен континуитет у партиципативном процесу доношења 

различитих правних аката, одлука и локалних политика кроз адекватне, грађанима прихватљиве, 

законите процедуре и начине учешћа.  
 

Општи циљ 
 

 
Оснажити систем информисања, консултовања и партиципативног учешћа грађана у 

процесу доношења одлука и других правних аката која регулишу област опорезивања, 

администрирања и трошење средстава по основу остварених средстава кроз порез на имовину је 

могуће кроз: 

- повећање степена информисаности грађана и шире јавности о раду, предстојећим 

плановима и активностима које спроводе органи општине, установе, организације и 

јавна предузећа;  

- подстицање грађана (пореских обвезника) у укључивање у процес доношења одлуке о 

буџету, пре свега програмског дела буџета, одлука и других подзаконских аката по 

питању утврђивања висине пореза на имовину, као и других комуналних такса и 

накнада (кроз јавне расправе по месним заједницама, преко електронске 

комуникације....); 

- проширење начина комуникације са грађанима ради достављања мишљења, сугестија, 

примедби, коментара; 

- подстицање ангажовања представника формалних и неформалних удружења грађана, 

као и појединаца за рад у радним телима, групама, тимовима и комисијама; 

- едукацију запослених у локалној самоуправи као и грађана општине Мали Зворник о 

партиципативном буџетирању; 

С обзиром да су горе наведене потребе у суштини саставни део модерних демократских 

друштава и да је жеља локалног руководства да у свему буде сервис грађана, односно да креира 

политике развоја оријентисане на грађане дефинисали смо следећи општи циљ: 

Јачање поверења између грађана и локалне самоуправе кроз подршку демократским 

праксама и креирању услуга локалне самоуправе оријентисаних на грађане 

Да би постигли планирани општи циљ у наредне три године кроз различите мере и 

активности радићемо на следећим посебним циљевима: 

 Посебан циљ 1: Унапређење регулаторног, организационог и финансијског оквира за 

активности у области укључивања грађана у процесе доношења одлука у општини 

Мали Зворник, 2022-2025; 

 Посебан циљ 2: Информисање, консултовање и активно укључивање грађана у 

локалном одлучивању кроз јавне расправе и друге облике партиципације грађана 
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План активности  
 
 

План активности: Укључивање грађана у процесе доношења одлука у општини Мали Зворник, 2022-2025 

Предлагач: ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК 

Координација и извештавање: 
Саветодавно тело за израду, спровођење и праћење Плана активности за укључивање грађана у процесе доношења 

одлука у општини Мали Зворник, 2022-2025 (Надаље: Саветодавно тело) 

 

Општи циљ: Јачање поверења између грађана и локалне самоуправе кроз подршку демократским праксама и креирању услуга локалне самоуправе 

оријентисаних на грађане. 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Општина Мали Зворник, Саветодавно тело 

Показатељ(и) на нивоу oпштег циља (показатељ 

eфекта) 

Jединица 

мере 

 

Извор провере 
Почетна 

вредност 
Базна година 

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години АП 

Последња 

година важења 

АП 

Повећан број грађана који потврђују да је трошење 

средстава опредељених локалним буџетом предмет 

партиципативног одлучивања. 

Проценат 

(%) 

Анкета о учешћу 

грађана, МЕД 3 
13 % 2022 22,1 % 2025 

 

Посебни циљ 1: Унапређење регулаторног, организационог и финансијског оквира за активности у области укључивања грађана у процесе 

доношења одлука у општини Мали Зворник, 2022-2025 

Институција одговорна за координацију и извештавање: Скупштина Општине, Председник општине, Општинска управа и Саветодавно тело  

Показатељ(и) на нивоу посебног 

циља (показатељ исхода) 

Jединица 

мере 

Извор 

провере 

Почетна 

вредност 
Базна година 

Циљaна 

вредност у 

години т+1 

Циљaна 

вредност у 

години т+2 

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години АП 

Унапређен учинак општинске 

управе општине Мали Зворник у 

области укључивања грађана у 

буџетске процесе 

Оцена 
ЛИПА - 

МЕД 3 
 2022    

Унапређен учинак општинске 

управе општине Мали Зворник у 

области укључивања грађана у 

поступку доношења локалних 

прописа и јавних политика  

Оцена 
ЛИПА - 

МЕД 3 
 2022    
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Мера 1.1:  Јачање капацитета ЛС за креирање и спровођење механизама за укључивање грађана у локалном одлучивању 

Институција одговорна за реализацију: Општинска управа 

Период спровођења: 2022-2025 Тип мере: Институционално управљачко организациона 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: 
Правилник о организацији и систематизацији радних места у Oпштинској 

управи и посебним организационим јединицама општине Мали Зворник 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица 

мере 

 

Извор 

провере 

Почетна 

вредност 
Базна година 

Циљана 

вредност у 

години т+1 

Циљана 

вредност у 

години т+2 

Циљана 

вредност у 

последњој 

години АП 

Систематизоавана радна места 

која садрже описе послова који су 

везани за укључивање грађана у 

локалном одлучивању, праћењу 

процеса и информисању 

Бр. радних 

места 

Акт о 

систематиза

цији 

0 2022 3 0 3 

Склопљени меморандуми / други 

акти о сарадњи са ОЦД ради 

проширивања капацитета ЛС који 

су везани за укључивање грађана 

у локалном одлучивању  

Број 

меморандума 

/других аката 

Архива ЛС 0 2022 2 1 3 

        

        

 

Извор финансирања мере
1
 

Веза са програмским 

буџетом
2
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

2022 2023 2024 2025 

Приходи из буџета / 0,00 0,00 0,00 0,00 

Финансијска подршка донаторских 

програма 
/ 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

                                                           
1
 Навести један од извора финансирања: буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење 

конкрентног донатора.  
2
 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 



 

 

17 

 

Назив активности: 

Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања
3
 

Веза са 

програмски

м буџетом
4
 

Укупна процењена финансијска средства по 

изворима у 000 дин.
 5

 

у години т+1 у години т+2 у години т+3 

1.1.1. Формирање 

саветодавног тела за израду, 

спровођење и праћење 

Плана активности за 

укључивање грађана у 

процесе доношења одлука у 

општини Мали Зворник, 

2022-2025 

Председник 

општине 

Општинска 

управа 
Април 2022. Буџет ЛС Нема    

1.1.2. Дефинисан и усвојен 

акт ЈЛС којим се усваја План 

активности за укључивање 

грађана у процесе доношења 

одлука у општини Мали 

Зворник, 2022-2025   

Скупштина 

Општине, 

Општинско 

веће 

Општинска 

управа и 

Саветодавно 

тело 

Децембар 

2022. 
Буџет ЛС Нема    

1.1.3. Измена и усвајање 

Правилника о организацији 

и систематизацији радних 

места 

Општинско 

веће 

Општинска 

управа, 

Хелветас, 

Саветодавно 

тело 

Децембар 

2022. 
Буџет ЛС Нема    

1.1.4. Обуке за запослене у 

области унапређења 

извештавања са јавних 

расправа 

Општина 

Мали 

Зворник 

Хелветас и 

ОЦД 

Новембар 

2022. 

Буџет, Донација - 

ХЕЛВЕТАС 
 100 120 140 

1.1.5. Дефинисан и усвојен 

акт ЈЛС који посебно 

прописује активно 

укључивање осетљивих 

група у јавне расправе и 

друге облике партиципације 

гађана или измењена и 

допуњена постојећа интерна 

Скупштина 

општине 

Општинска 

управа, 

Хелветас, 

Саветодавно 

тело 

Децембар 

2022. 
Буџет ЛС Нема    

                                                           
3
 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење 

конкрентног донатора. 
4
 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 

5
 Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена 
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процедура о јавним 

расправама 

1.1.6. Дефинисана и усвојена 

буџетска издвајања (кроз 

засебну буџетску линију), за 

финансирање Локалног 

програма за финансирање 

пројеката идентификованих 

кроз „учешће грађана“ 

Скупштина 

општине и 

Општинско 

веће – 

Председник 

општине 

Општинска 

упр  

ава 

Децембар 

2022. 

Буџет, Донација – 

ХЕЛВЕТАС, 

учешће грађана 

Акција 

„Мали 

Зворник по 

мери 

грађана“ 

3000 5000 5000 

1.1.7. Дефинисан и усвојен 

акт (одлука) ЈЛС, о 

Локалном програму за 

финансирање пројеката 

идентификованих кроз 

„учешће грађана“  или 

измењена и допуњена 

постојећа интерна процедура 

Скупштина 

општине и 

Општинско 

веће 

Општинска 

управа 
Март 2023. Буџет ЛС Нема     

1.1.8. Дефинисано и усвојено 

Упутство за МЗ о начину 

активног укључивања 

грађана током припреме и 

спровођења развојних 

програма и финансијских 

планова МЗ, као и у јавне 

расправе и друге облике 

партиципације грађана 

Скупштина 

општине, 

Општинско 

веће и 

Председник 

општине 

Општинска 

управа 
Април 2023. Буџет ЛС Нема    

 

 

Мера 1.2: Развој система за праћење и партиципативну процену ефеката плана активности за укључивање грађана у процесе доношења одлука у 

општини Мали Зворник, 2022-2025 

Институција одговорна за реализацију: Општинска управа, Саветодавно тело за израду, спровођење и праћење Плана активности за укључивање грађана у 

процесе доношења одлука у општини Мали Зворник, 2022-2025   

Период спровођења: 2022-2025 Тип мере: Институционално управљачко организациона 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: 
Методологија за праћење и партиципативну процену ефеката плана активности за 

укључивање грађана у процесе доношења одлука 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 
Почетна вредност Базна година 

Циљана 

вредност у 

години т+1 

Циљана 

вредност у 

години т+2 

Циљана 

вредност у 

последњој 

години АП 
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Усвојена методологија за праћење и 

партиципативну процену ефеката 

плана активности за укључивање 

грађана у процесе доношења одлука 

Методологија Акт ЈЛС 0 2022 1 1 1 

 

Извор финансирања мере
6
 

Веза са програмским 

буџетом
7
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

2022 2023 2024 2025 

Приходи из буџета / 0,00 0,00 0,00 0,00 

Финансијска подршка донаторских 

програма 
/ 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

Назив активности: 

Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања
8
 

Веза са 

програмски

м буџетом
9
 

Укупна процењена финансијска средства по 

изворима у 000 дин.
 10

 

у години т+1 у години т+2 у години т+3 

1.2.1. Обуке за запослене за 

израду и примену 

алата/механизма за праћење 

и процену ефеката 

реализације Плана 

укључивања грађана у 

процесе доношења одлука у 

општини Мали Зворник, 

2022-2025 

Општинска 

управа, 

Саветодавн

о тело  

Хелветас, 

ОЦД 
2023.-2025.  

Буџет ЛС, 

Донација – 

ХЕЛВЕТАС, 

 100 120 140 

1.2.2. Израда и усвајање 

алата/механизма за праћење 

и процену ефеката Плана 

активности за укључивање 

грађана у процесе доношења 

Скупштина 

општине, 

Општинско 

веће, 

Председник 

Општинска 

управа, 

Хелветас и 

Стручно тело  

Децембар 

2023. године   
Буџет ЛС  Нема    

                                                           
6
 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење 

конкрентног донатора.  
7
 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 

8
 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење 

конкрентног донатора. 
9
 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 

10
 Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена 
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одлука у општини Мали 

Зворник, 2022-2025 

општине 

1.2.3. Примена 

алата/механизма за праћење 

и процену ефеката Плана 

активности за укључивање 

грађана у процесе доношења 

одлука у општини Мали 

Зворник, 2022-2025 и 

извештавање 

Саветодавн

о тело 

Општинска 

управа, 

Хелветас 

2024.-2025. Буџет ЛС Нема    

1.2.4. Израда и усвајање 

алата/механизма за праћење 

и процену ефеката Локалног 

програма за финансирање 

пројеката идентификованих 

кроз „учешће грађана“ 

Скупштина 

општине, 

Општинско 

веће, 

Председник 

општине 

Општинска 

управа, 

Хелветас и 

Стручно тело  

Децембар 

2022. године   
Буџет ЛС Нема    

1.2.5.  Примена 

алата/механизма за 

партиципативну процену 

ефеката Локалног програма 

за финансирање пројеката 

идентификованих кроз 

„учешће грађана“ 

Комисија, 

Саветодавн

о тело  

Општинска 

управа, 

Хелветас и 

Стручно тело 

2024-2025 Буџет ЛС Нема     

 

 

Посебни циљ 2: Информисање, консултовање и активно укључивање грађана у локалном одлучивању кроз јавне расправе и друге облике 

партиципације грађана 

Институција одговорна за координацију и извештавање: Општина Мали Зворник, Општинска управа, Саветодавно тело за израду, спровођење и праћење 

Плана активности за укључивање грађана у процесе доношења одлука у општини Мали Зворник, 2022-2025 

Показатељ(и) на нивоу посебног 

циља (показатељ исхода) 

Jединица 

мере 

Извор 

провере 

Почетна 

вредност 
Базна година 

Циљaна 

вредност у 

години т+1 

Циљaна 

вредност у 

години т+2 

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години АП 

Грађани који имају директну 

корист од буџетске подршке кроз 

Програме за финансирање 

пројеката идентификованих кроз 

„учешће грађана“ 

Број 
Интерно, 

МЕД 3 
0 2022 200 350 550 

Грађанке које имају директну 

корист од буџетске подршке кроз 

Програме за финансирање 

пројеката идентификованих кроз 

Број 
Интерно, 

МЕД 3 
0 2022 250 400 600 
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„учешће грађана“ 

Осетљиве групе које имају 

директну корист од буџетске 

подршке кроз Програме за 

финансирање пројеката 

идентификованих кроз „учешће 

грађана“ 

Број 
Интерно, 

МЕД 3 
0 2022 5 10 10 

 

Мера 2.1:  Спровођење механизама за активно информисање грађана и приступ информацијама од значаја за учешће грађана у локалном 

одлучивању. 

Институција одговорна за реализацију: Општинска управа општине Мали Зворник, служба за информисање  

Период спровођења: 2022-2025 Тип мере: Институционално управљачко организациона 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: 
Акт о информисању грађана и доступности информација од значаја за 

учешће грађана у локалном одлучивању  

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица 

мере 

 

Извор 

провере 

Почетна 

вредност 
Базна година 

Циљана 

вредност у 

години т+1 

Циљана 

вредност у 

години т+2 

Циљана 

вредност у 

последњој 

години АП 

Задовољство грађана 
квалитетом информација о 
локалном буџету (родна 
сегрегација) 

проценат 
(%) 

Анкета о 
учешћу 
грађана, 
МЕД 3 

23,5% (M-54%, 
Ж-46%) 

 
 

2022 
25 % 30% 35 % 

Задовољство грађана 
квалитетом информација у 
поступку доношења локалних 
прописа и јавних политика 
(родна сегрегација) 

проценат 
(%) 

Анкета о 
учешћу 
грађана, 
МЕД 3 

24,7% (M-56%, 
Ж-44%) 

 
 

2022 30 % 35 % 45 % 

Задовољство грађана у 
руралним насељима 
квалитетом информација о 
локалном буџету 

проценат 
(%) 

Анкета о 
учешћу 
грађана, 
МЕД 3 

23,5% 

 
2022 

25 % 30 % 35 % 
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Назив активности: 

Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмски

м буџетом 

Укупна процењена финансијска средства по 

изворима у 000 дин. 

у години т+1 у години т+2 у години т+3 

2.1.1. Обуке за запослене у 

области информисања 

грађана 

Општинска 

управа 

Хелветас, 

ОЦД 

Мај 2023. 

године 

Буџет, Донација - 

ХЕЛВЕТАС 
 0,00* 0,00* 0,00* 

2.1.2 Израда плана 

информисања грађана о 

јавним расправама и другим 

облицима укључивања 

грађана, информисања 

грађана на нивоу МЗ и 

информисања осетљивих 

категорија грађана, 2022-

2025 

Општинска 

управа, 

Саветодавн

о тело 

Хелветас, 

ОЦД 

Јул 2023. 

године 

Буџет ЛС, 

Донација - 

ХЕЛВЕТАС 

 0,00* 0,00* 0,00* 

2.1.3 Спровођење плана 

информисања грађана о 

јавним расправама и другим 

облицима укључивања 

грађана, информисања 

грађана на нивоу МЗ и 

информисања осетљивих 

категорија грађана, 2022-

2025 

Саветодавн

о тело 

Хелветас, 

ОЦД 
2023.-2025. Буџет  0,00* 0,00* 0,00* 

2.1.4. Одржавање трибина, 

отварање података, израда 

буџетског водича  

Општинска 

управа 

Саветодавно 

тело, 

Хелветас, 

ОЦД 

2022.-2025. Буџет     

2.1.5. Израда онлајн и 

штампаног примерка добре 

праксе из претходних година 

Општинска 

управа  

Саветодавно 

тело, 

Хелветас 

Током целог 

процеса 
Буџет  20 30 40 
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Мера 2.2:  Спровођење механизама за консултовање и активно укључивање грађана у одлучивање о локалном буџету и поступку доношења локалних 

прописа и јавних политика. 

Институција одговорна за реализацију: Општинска управа општине Мали Зворник 

Период спровођења: 2022-2025 Тип мере: Подстицајна 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: Одлука о јавним расправама 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 
Почетна вредност Базна година 

Циљана 

вредност у 

години т+1 

Циљана 

вредност у 

години т+2 

Циљана 

вредност у 

последњој 

години АП 

Задовољство грађана 
квалитетом консултативног 
процеса и активном 
укључивању у поступку 
доношења одлуке о локалном 
буџету (родна сегрегација) 

проценат 
(%) 

Анкета о 
учешћу 
грађана, 
МЕД 3 

8,3% (M-55%, 
Ж-45%) 

 
 
2022 

11 % 18 % 25 % 

Задовољство грађана 
квалитетом консултативног 
процеса и активном 
укључивању у поступку 
доношења локалних прописа 
и јавних политика (родна 
сегрегација) 

проценат 
(%) 

Анкета о 
учешћу 
грађана, 
МЕД 3 

9,2% (М-48%, 
Ж-52%) 

 
 
2022 

20 % 26 % 30 % 

Задовољство грађана у 
руралним насељима 
квалитетом консултативног 
процеса и активном 
укључивању у поступку 
доношења одлуке о локалном 
буџету (родна сегрегација) 

проценат 
(%) 

Анкета о 
учешћу 
грађана, 
МЕД 3 

9,1% 

 
 
 
2022 20 % 26 % 30 % 

 

Назив активности: 

Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмски

м буџетом 

Укупна процењена финансијска средства по 

изворима у 000 дин.
 
 

у години т+1 у години т+2 у години т+3 

2.2.1 Обуке за запослене у 

области консултовања и 

активног укључивања 

грађана у јавне расправе и 

друге облике укључивања 

Општинска 

управа,  

Хелветас, 

Саветодавно 

тело и ОЦД 

Децембар 

2022.  

Буџетска 

средства, 

Хелветас 

 0,00* 0,00* 0,00* 
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грађана 

2.2.2 Спровођење мера 

Локалног програма за 

финансирање пројеката 

идентификованих кроз 

„учешће грађана“ у оквиру 

Акције „Мали Зворник по 

мери грађана“ 

Општинска 

управа 

Саветодавно 

тело, 

Хелветас 

2023.-2025.   0,00* 0,00* 0,00* 

2.2.3 Унапређено 

извештавање са јавних 

расправа 

Општинска 

управа 

Саветодавно 

тело, 

Хелветас 

Децембар 

2022. године 
  0,00* 0,00* 0,00* 
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Праћење и евалуација 
 

План активности за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава 

прикупљених по основу пореза на имовину у општини Мали Зворник, заснован је на јасној 

мисији, визији и вредностима, он захтева активно учешће грађана, локалне власти и свих тела 

Општине ка остварењу заједничког циља. Недвосмислено је јасно да грађане треба укључити у 

процес расподеле средстава прикупљених по основу пореза на имовину, они морају имати јасне 

ставове и прецизне захтеве, а такав приступ надасве захтева низ мера и радњи усмерених ка 

информисању, консултовању и активном укључивању грађана у локалном одлучивању кроз јавне 

расправе и друге облике партиципације грађана као и праћењу, контроли, усмеравању, 

анализирању, модификовању и евалуацији донетог плана.  

Директну реализацију Плана активности за укључивање грађана у процес доношења 

одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину у општини Мали 

Зворник спроводиће стручне службе Општинске управе Мали Зворник у зависности од 

надлежности над извршењем појединачних активности. 

Праћење и евалуација које саме по себи морају имати и одређену екстерну конотацију, а у 

циљу транспарентности и правичности поверавају се у оквиру надлежности Служби интерне 

ревизије која је посебна и независна организациона јединица општине Мали Зворник, 

Скупштини општине и Општинском већу. У оквиру организационе структуре општинске управе 

формираће се радно тело или именовати појединачно лице које ће бити задужено да прати 

реализацију активности из акционог плана и о резултатима најмање једном годишње, а по 

потреби и чешће, подноси извештај Општинском већу општине Мали Зворник. Радно тело или 

лице именовано за праћење реализације „Акционог плана“, биће задужено да врши консултације 

са заинтересованим странама по питању ефеката „Акционог плана“, позитивним и негативним 

конотацијама и евентуалним предлозима за унапређење плана, о којима такође информише 

Општинско веће.  

 


