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ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ ПРОЦЕСУ  ПРИКУПЉАЊА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА  КОЈИ ЋЕ СЕ 

ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ У 2021. ГОДИНИ 

 

Општина  Власотинце жели да у процес припреме буџета за 2021. годину укључи своје грађане и 

грађанке, како би предложили активности и пројекте који би унапредили живот у општини и који 

истовремено представљају важне потребе наших суграђана. 

Један од предвиђених начина за исказивање потреба локалне заједнице, који је организован током 

процеса припреме Одлуке о буџету за 2021. годину  јесте  предлагање пројеката и активности који могу 

бити финансирани  јавним средствима, на основу јавног позива. 

Јавни позив за прикупљање предлога пројеката, Општина Власотинце је расписала 7. јула 2020. год. и 

исти је објављен на сајту општине Власотинце и на електронском билборду у центру града. Директан позив 

путем мејла упућен је и на 5 е-мејл адреса представника организација цивилног друштва и 15 е-мејл адреса 

представника привреде. Јавни позив је био отворен до 15. августа 2020. године. 

Током трајања Позива образац за предлагање пројеката било је могуће преузети у Општинском 

услужном центру општине Власотинце, Трг ослобођења број 12, од понедељка до петка: 7:00 – 15:00,  као  и 

у Дому Здравља, Пошти и свим сеоским месним канцеларијама. Попуњени обрасци су се могли предати у 

Општинском услужном центру. 

Електронска верзија  обрасца могла се преузети директно са сајта општине Власотинце и доставити на e-

mail шефа одељења за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности sasa.m@vlasotince.org.rs.  

 

До 15. августа 2020, путем мејла, пристигло је  6 предлога пројеката, и то: 

Р.бр Назив пројекта Предлагач 

1 Изградња игралишта за децу (Манастириште, Каменица, Росуља) Милан Ранђеловић 

2 Изградња јавног тоалета (2 тоалета – сквер, центар, аутобуска станица, 
купалиште) 

Милан Ранђеловић 

3 Постављање камера за мерење брзине( потенцијалне локације – центар 
града на више места, улаз у Власотинце из правца Лесковца и Црне 
Траве) 

Милан Ранђеловић 

4 Повећање безбедности у зони школа и вртића (постављање лежећих 
полицајаца и табли упозорења) 

Милан Ранђеловић 

5 Унапређење околине за особе са посебним потребама – спуштање 
тротоара до нивоа улице) 

Милан Ранђеловић 

6 Опоравак и развој привреде и предузеттништва од КОВИД-а 19 Марко Марковић 

 

У Општинском услужном центру није предат ни један пројекат. 

 

Комисија за партиципативно буџетирање је на састанку 26. августа 2020,  разматрала све предлоге пројеката 

и на основу степена спремности донела следеће закључке: 

 

1. Листа пројеката могућих за реализацију у 2021. год: 

Р.бр Назив пројекта Опис 

1 Изградња игралишта за децу 
(Манастириште, Каменица, Росуља) 

Реализација изградње дечијег игралишта за децу у 
Манастиришту и Каменици је могућа у 2021. години, док 
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у Росуљама није због немогућности обезбеђења 
адекватне локације 

2 Повећање безбедности у зони школа 
и вртића (постављање лежећих 
полицајаца и табли упозорења) 

Постављање лежећих полицајаца и табли обавештења 
код 4 школе у градском језгру. 

 

 

2. Листа предлога пројеката које није могуће реализовати у 2021. год: 

Р.бр Назив пројекта Разлог / образложење 

1 Изградња јавног тоалета (2 
тоалета – сквер, центар, 
аутобуска станица, купалиште) 

Постојећим планским документима није сагледана могућност 
изградње јавних тоалета. Општина ће у наредном периоду, 
приликом прве измене Плана генералне регулације 
Власотинца имати у виду овај предлог и предвидети локацију. 

2 Постављање камера за мерење 
брзине 

За реализацију пројекта потребно је обезбедити пројектно-
техничку документацију. Предлог пројекта биће прослеђен 
Савету за безбедност општине Власотинце у циљу 
сагледавања могућности за финансирање израде пројектно-
техничке документације 

3 Унапређење околине за особе са 
посебним потребама – 
спуштање тротоара до нивоа 
улице 

За предложену меру – спуштање тротоара до нивоа улице 
потребно је прибавити Решење о одобрењу радова, као и 
значајна финансијска средства за реализацију активности у 
целости. Општина Власотинце ће у склопу Програма за летње 
одржавање општинских путева и улица предвидети део 
деоница на којима ће прилаз бити омогућен особама са 
инвалидитетом. 

4 Опоравак и развој привреде и 
предузеттништва од КОВИД-а 19 

Општина Власотинце је оснивач Центра за развој Јабланичког 
и Пчињског округа, који у сарадњи са Развојном агенцијом 
Србије већ реализује активности предложене пројектом. Због 
мере забране запошљавања у јавном сектору, такође не 
постоји могућност финансирања ових активности из буџета 
општине. Регионалној развојној агенцији  ће бити указана 
потреба интензивирања ових активности на територији 
општине Власотинце. 

 

У складу са објављеним јавним позивом на сајту општине Власотинце, за листу пројеката који могу да буду 

финансирани 2021. године, биће организовано гласање за пројекат који треба да буде укључен у буџет 

општине за 2021. годину  

  

Гласање за пројекат биће организовано на сајту општине власотинце www.vlasotince.rs у периоду од 5.9 – 

22. 9. 2020. године. Пројекат са највише гласова биће увршћен за финансирање Одлуком о буџету општине 

Власотинце за 2021. годину.  

 

За додатне информације о предметном извештају можете се обратити шефу одељења за буџет, финансије, 

привреду и друштвене делатности Саши Михајловић,  путем електронске адресе sasa.m@vlasotince.org.rs 

 

У Власотинцу, 

Дана 26.08.2020                                                                                                                           

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  

ЗА ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ 

Саша Михајловић 
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