
Ова активност је подржана је у оквиру пројекта “Унапређење доброг управљања на локалном нивоу”, који спроводи Стална конференција градова и 

општина – Савез градова и општина Србије у оквиру програма “Подршка Владе Швајцарске развоју општина за унапређење доброг управљања и 

социјалне укључености” (SwissPRO), који реализује Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС). 

KOРАК 1: Имаш идеју 

 Желиш да промениш нешто у својој школи да боравак за све буде 
бољи и пријатнији...Постоји начин да то урадиш... 
То је можда бесплатан интернет , нове клупе у школском дворишту, 

лопте за физичко васпитање, нови микроскоп за биологију...      

Или можда имаш неку другу идеју?  

KOРАК 2: Окупи екипу 

Пронађи минимум 5 својих другова и другарица којима се твоја идеја 
свиђа и који желе да ти помогну да напишете пројекаt, јер је општина 
Власотинце расписала јавни позив за предлагање школских пројеката  

KOРAK 3: Напишите пројекат 

Уз помоћ наставника и учитеља попуните пројектну апликацију у 

којој ћете укратко описати пројектну идеју и проблем који желите 

да решите. Образац пројекта можете преузети са сајта општине 

Власотинце www.vlasotince.rs или код својих наставника и учитеља  

KOРAK 4: Пријавите пројекат 

Неформалне групе од минимум 5 ученика предају пројекте преко 

својих разредних старешина или учитеља или директно на e-mail 

шефа одељења за буџет, финансије, привреду и друштвене дела-
тности sasa.m@vlasotince.org.rs .  

КОРАК 5: Гласање за пројекат 

Комисија за партиципативно буџетирање у сарадњи са дире-
кторима школа размотриће све пројектне идеје и у зави-
сности од степена спремности и могућности за реализацију, 

за оне пројекте који могу да се реализују, биће организовано 

гласање на сајту општине Власотинце https://vlasotince.rs/ у 

периоду од 21 – 30.9. 2020.године 

КОРАК 6: Одабир пројекта за финансирање 

Пројекат са највише гласова биће укључен у буџет општи-
не Власотинце за 2021. годину, или више пројеката уко-
лико је то финансијски могуће. 
Фонд за реализацију школских пројеката износи 
300.000,00 РСД 
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