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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ГРАђАНА У ПРОЦЕС ДОНОШЕЊА
ОДЛУКА О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ
План је израђен у циљу унапређења процеса консултовања и учешћа грађана у
процесу доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на
имовину у општини Maло Црниће, а у оквиру Програма „Општински економски
развој у Србији фаза 2-Реформа пореза на имовину“ који финансира Швајцарска
агенција за развој и сарадњу СДЦ, а спроводи ИМГ.
Део 1
Активности које локална самоуправа спроводи како би консултовала и укључила
грађане у процесе доношења одлука
У Општини Мало Црниће има простора за побољшање сарадње између општине и
грађана, нарочито у подизању нивоа информисања грађана, успостављања метода
за више консултовања о значајним питањима и укључивања грађана у доношење и
спровођење одлука.
Посебно треба информисати грађане о трошењу буџетских средстава која су приход
по основу пореза на имовину и применити методе консултовања о потребама
грађана како би активно учествовали у процесу пописа, наплате и буџетирања
средстава прикупњених кроз порез на имовину.
Тренутно, у општини Мало Црниће обавештавање грађана као једносмеран процес
од органа општине ка грађанима и широј јавности врши се:
- Састанцима у Месним заједницама и презентацијама
- Саопштењима за јавност
- Медијским наступима званичника општине
- ТВ вести и најава ( на локалним ТВ и радио станицама )
- Презентовањем информација на званичној интернет страни општине
Консултовање, којим се унапређује квалитет донетих одлука које се тичу сарадње
општине и грађана (пореских обвезника) на питањима прикупљања и коришћења
пореза на имовину како би се увећала општинска улагања у услуге и инфраструктуру
врши се путем:
- Састанака са локалним становништвом
- Јавним расправама
Укључивање, односно учешће грађана у процесе доношења одлука обезбеђује се
њиховим укључивањем у различита радна тела ( радне групе, савете, комисије ) за
израду прописа којим се обезбеђује узајамна одговорност у процесу доношења и
примене прописа из области пореза на имовину.

Предности наше локалне заједнице за унапређење учешћа грађана
SWOT AНАЛИЗА
СЛАБОСТИ

СНАГЕ
 Посвећеност послу којим се
бавимо
 Израђена Стратегија одрживог
развоја општине Мало Црниће
2015-2020
 Сарадња са државним
институцијама
 Сарадња са међународним
организацијама
 Коришћење е-управе
 Успостављена комуникација са
организацијама цивилног
друштва
 Добри односи са медијима
 Интернет доступан свим
запосленима
 Службене е-маил адресе за све
запослене
 Постојање услужног центра
 Сајт општине са битним
информацијама доступан
грађанима
 Дан отворених врата
председника општине
МОГУЋНОСТИ
Сајт локалне самоуправе са
великим бројем информација и
могућношћу двосмерне
комуникације
 Изражена воља за промене
 Учешће у пројектима регионалног
развоја
 ИПА фондови намењени
институционалном развоју
иразвоју људских ресурса
 Развој нових комуникацијских
алата
 Повећање броја грађана који
користе електронске видове
комуникације
 Увођење нових услуга и садржаја
путем е-управе

 Неадекватна база података ЛПА
 Неажурност грађана приликом
пријављивања имовине и
насталих промена
 Недовољни ресурси
 Инертност грађана
 Неразвијена свест о значају
информисања, консултација и
учешћа грађана-комуникације
 Недостатак комуникацијских
процедура и стандарда
 Неискоришћеност постојећих
канала комуникације
 Недостатак 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
 Политичка неслагања
 Неразвијена свест грађана о
потреби успостављања
двосмерне комуникације
 Немогућност ангажовања
адекватних кадрова који би се
бавили комуникацијом

Специфичност а уједно и предност општине Мало Црниће је та што је општина мала
тако да се тачно знају потребе грађана, евентуални проблеми и могућности за
решавање истих.
Партнери и заинтересоване стране
Партнери из јавног сектора на локалном нивоу:
- Општинска извршна власт
- Скупштина општине
- Општинске институције и установе
Резултати овог партнерства су: повећан кредибилитет кроз побољшану јавност рада
и одговорност, развијање нових капацитета, увођење нових процедура, повећање
ефикасности и ефективности, легалитет, политчка подршка...
Грађани и формалне групе грађана:
- Месне заједнице
- Невладине организације
- Удружења грађана
Пословни сектор:
- Микро, мала и средња предузећа
- Предузетници
- Земљорадничке задруге
Партнерство са грађанима, удружењима и пословним сектором доприноси
повећању стручности, знања и искуства, развоју волонтеризма, нових идеја,
легитимности, кредибилитета...
Део 2
Партиципација грађана-један од стубова развијене локалне заједнице
Учешће грађана у активностима доношења одлука помаже доношењу бољих и
остварљивих одлука и прављењу планова вреднијих за локалну заједницу јер
грађани имају прилику да утичу на одлуке па се на тај начин ствара осећај
власништва над одлукама и резултатима.
Каквој заједници желимо да допринесемо до краја 2021,године? ( општи циљ )
Општина Мало Црниће тежи да до 2021. године створи услове да грађани буду
информисани, консултовани и да активно учествују и креирању, доношењу и
спровођењу одлука кроз јасно дефинисане механизме, као и да учествују у процесу
пописа, наплате и буџетирања средстава прикупљених кроз порез на имовину.
На овај начин директно ће се утицати на повећање наплаћеног пореза на имовину и
допринети напретку локалне заједнице.
Органи локалне власти тражиће савет од грађана као и препоруке за улагање
средстава прикупљених кроз порез на имовину и у максималној мери
имплементирати оно што грађани одлуче. На локалном нивоу грађани најбоље

познају потребе и проблеме територије на којој живе и раде. Узимајући у обзир
њихова мишљења и интересе при планирању локалног развоја и формирању
политика омогућава се развијање локалног власништва над самим политикама
чиме се смањује могућност конфликта између представника локалне власти и
грађана и увећава могућност успеха формулисаних политика, легитимитет
политичких одлука расте, а сами грађани престају да буду пасивни корисници већ
им се даје могућност да учествују у развоју локалне заједнице.
Да би остварили планирани циљ у наредне три године радићемо на ( специфични
циљеви ):
СЦ.1: Информисању грађана и промоцији значаја плаћања пореза на имовину
СЦ.2: Консултовању са грађанима о начину трошења средстава од наплаћеног
пореза на имовину
СЦ.3: Укључивању грађана у доношење одлука о трошењу средстава
прикупљених по основу пореза на имовину

