ПЛАН АКТИВНОСТИ НА СПРОВОЂЕЊУ ПАРТИЦИПАТИВНОГ
БУЏЕТИРАЊА У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ
На основу Одлуке о спровођењу акције укључивања грађана у буџетски процес и
припреме грађанског буџета(„Службени гласник општине Мало Црниће“, број 8/19)
уведена је обавеза спровођења поступка укључивања грађана у процес доношења Одлуке о
буџету општине Мало Црниће и припреме Грађанског водича кроз буџет.
Партиципативно планирање буџета је пракса учешћа грађана у процесима доношења
одлука о трошењу новца прикупљеног кроз порезе и друге јавне приходе у циљу
побољшања квалитета живота у једној заједници и у складу са консензусом о томе које
пројекте и приоритете развоја треба финансирати.
Тим за партиципативно буџетирање општине Мало Црниће је израдио План
активности на спровођењу партиципативног буџетирања у процесу доношења Одлуке о
буџету општине Мало Црниће за 2020.годину и укључује следеће активности:

1.Обавештење јавности о партиципативном буџетирању(медијска капмања)
Јавност је потребно обавестити о могућности за укључивање у буџетски процес.
Указати на значај укључивања, методе како се јавност укључује, време у коме ће се
спровести информисање јавности и како се могу добити информације. Обавештење ће се
објавити на интернету општине, радију, путем плаката који ће се поставити у насељима
општине.

2.Прикупљање предлога пројеката
Предлоге пројеката од грађана прикупити на следећи начин:упутити позив
грађанима да поднесу своје предлоге пројектних идеја.
1)Сачинити позив који садржи основне информације о процесу, времену
прикупљања пројеката, местима где се убацују листићи, интернет адреси, контакт податке
одговорних лица.
2)Начин прикупљања предлога пројектних идеја: на сајту општине (у делу буџет,
партиципативно буџетирање) поставиће се електронска верзија упитника коју ће грађани да
попуне и електронским путем доставити на мејл pb@opstinamalocrnice.rs
3)штампа упитника за прикупљање пројектних идеја који ће се убацивати у кутије
које су постављене у насељима општине( испред МЗ, у центру насеља).
Модел упитника за предлог пројекта(у листићу навести за које области развоја се
могу поднети предлози пројеката)
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3. Рангирање достављених предлога пројеката
Од свих пристиглих предлога пројеката изабрати „најреалније“ у погледу
могућности њихове реализације у следећој години у складу са стратегијом одрживог развоја
општине.
Одредити критеријуме за рангирање пројеката. Табелу са свим предлозима
поставити на сајт општине www.opstinamalocrnice.rs са образложењем због чега је неки
предлог прихваћен односно одбијен.

4.Спровођење анкете
Од предложених пројеката врши се анкетирање грађана тако да се изабере по један
пројекат за свако насеље. Анкетирање грађана се врши тако да се анкетни листић ставља у
кутије за прикупљање анкета или попуњавањем електронског упитника.

5.Информисање о резултатима анкете
Организација локалног буџетског форума на коме се представљају резултати анкете
и Нацрт буџета. Резултате анкете објавити на сајту општине. У табели са пројектима
навести назив пројекта и број добијених гласова.

6.Укључивање предлога у Нацрт Одлуке о буџету
-Пројекти са највише гласова треба уврстити у Нацрт Одлуке о буџету за
2020.годину који ће бити представљен на јавној расправи. О изабраним пројектима
припремити информацију о месту и времену реализацији прејекта, опис радова, износ
средстава.
-Сачинити позив за одржавање јавне расправе који ће садржати време и место
одржавања, назив представника. Позив за јавну расправу поставити на сајт општине и у
Месним заједницама. На јавној расправи грађанима ће се представити нацрт буџета на јасан
и разумљив начин. Грађани могу да постављају питања у вези нацрта буџета. Представити
који су предлози пројекта предложени од стране грађана укључени у буџет.
-Сачинити извештај о одржавној јавној расправи и поставити на сајт општине
7.Извештавање јавности
Након усвојене одлуке о буџету сачинити Извештај о спроведеним активностима на
реализацији партиципативног буџетирања и објавити грађански водич кроз буџет.
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-Припрема Грађанског водича кроз буџет треба да да информације о околностима и
смерницама којима се управа водила приликом састављања буџета. Приказати кратку
садржину буџета са пројектима који ће се реализовати.

8.Праћење реализације пројеката
Тим за пб прати реализацију пројеката који су спроведени кроз партиципативно
буџетирање и након њихове реализације Извештај објавити на сајту.

Финансијски план за спровођење партиципативног буџетирања

Р.бр.
Назив активности
1.
Информисање јавности о
партиципативном буџетирању (штампа
плаката)
2.
Медијско оглашавање
3.
Штампа упитника за предлагање
пројекатних идеја

Општина Мало Црниће
Тим за партиципативно буџетирање
У Малом Црнићу,26.06.2019.године
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Износ средстава
5.000,00 динара
10.000,00 динара
21.000,00 динара

