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ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ ПРОЦЕСУ  КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О 

БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ У 2021. ГОДИНИ 

 

 

 

Општина  Власотинце је током процеса припреме буџета за 2021. годину желела да 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. 

Процес консултација организован је кроз три групе активноси: 

I. Предлагање пројеката и активности који могу бити финансирани  јавним средствима, на основу 

јавног позива. 

II. Јавни конкурс и за предлагање школских пројеката у циљу унапређења рада школа на територији 

општине Власотинце 

III. Консултације за представницима привреде, организација цивилног друштва и месних заједница 

 

 

I. 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 КОВИДа 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: 
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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 

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 КОВИДа 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, општина је организовала гласање  те на основу тога и одредила листу пројеката   

који треба да буде укључен у буџет општине за 2021.годину. 

 

II. Општина  Власотинце је у поступку израде партиципативног буџета за 2021.годину расписала јавни 

конкурс и за предлагање школских пројеката у циљу унапређења рада школа на територији општине 

Власотинце, тако што ће сами ученици идентификовати проблеме и кроз неформалне групе од 5 ученика 

предложити пројектне идеје за унапређење рада и боравка у школским објектима. 

Јавни позив за прикупљање предлога школских пројеката, Општина Власотинце је расписала 

4.септембра  2020.год. и исти је објављен на сајту општине Власотинце и прослеђен путем мејла свим 

школама на територији општине Власотинце. Јавни позив је био отворен до 15.септембра 2020.године. 

 

Током трајања Позива образац за предлагање пројеката било је могуће преузети са сајта општине 

Власотинце https://vlasotince.rs/poziv-za-predlaganje-skolskih-projekata-koji-ce-se-finansirati-iz-budzeta-

opstine-vlasotince-za-2021-godinu/  и доставити на e-mail шефа одељења за буџет, финансије, привреду и 

друштвене делатности sasa.m@vlasotince.org.rs.  

https://vlasotince.rs/poziv-za-predlaganje-skolskih-projekata-koji-ce-se-finansirati-iz-budzeta-opstine-vlasotince-za-2021-godinu/
https://vlasotince.rs/poziv-za-predlaganje-skolskih-projekata-koji-ce-se-finansirati-iz-budzeta-opstine-vlasotince-za-2021-godinu/
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До 15.септембра 2020, путем мејла, су пристигла  3 предлога пројеката, и то: 

Р.бр Назив пројекта Предлагач 

1 Опремање кабинета физике и технике и технологије – 300.000,00РСД 

 

ОПИС: Опремање кабинета физике и технике и технологије је у циљу 

унапређења наставног процеса и развоја ученичких вештина као и 

успостављања везе између  сазнајног процеса.и процеса примене  стеченог 

знања неопходних  за рад у савременом свету . 

Наставна средства би користили сви ученици школе током свог 

школовања од првог до осмог разреда у предметима као што су :   Свет 

око нас, Природа и друштво,  Физика , Техника и технологија 

 

ОШ“ Синиша Јанић“ 

- Власотинце 

2 Малим корацима до великих промена у „ Школи отвореног срца“ - 

290,500,00РСД 

 

Опис: Опремање  специјализоване учионице превасодно за потребе 

ученика друштвено угрожених група ( ученици ромске националности и 

ученици са посебним потребама који се образују по ИОП-у ). Број ученика 

у школи ове популације је 18% од укупног броја ученика. 

 

Основна школа „8. 

октобар“ -Власотинце 

3 Летња учионица – 60.000,00 РСД 

ОПИС: Циљ пројекта је стављање у функцију постојећег летњиковца у 

виду једне летње учионице. 

Техничка школа 

Власотинце 

 

Комисија за партиципативно буџетирање је на састанку 30.септембра 2020,  разматрала све предлоге 

пројеката и на основу степена спремности донела следеће закључке: 

- Сви  пристигли предлози пројеката су спремни и могући за реализацију током 2021.године 

- Планирани Фонд за реализацију школских пројеката током 2021. године износи 300.000,00 РСД.  

- Комисија за партиципативно буџетирање je предложила, да уколико је могуће, сви пристигли 

пројекти буду укључени у буџет општине Власотинце за 2021.годину. 

 

III Консултације за представницима привреде, организација цивилног друштва и месних заједница 

Због мера опреза изазваних пандемијом вируса COVID 19, представницима привреде и ОЦД прослеђени 

су мејлови, како би се извршиле додатне консултације.  

Дописом који је упућен на 13 имејл адреса, представници привреде су обавештени да не могу  имати 

директну новчану помоћ из буџета општине, али да улагања у инфраструктуру и стимулативна пореска 

политика могу значајно да унапреде услове пословања у Власотинцу. Информисани су да је план је да стопа 

пореза на имовину, као и остала плаћања јавних прихода остану на овогодишњем нивоу. Имајући у виду 

последице пандемије вируса COVID19 на привреду, веома је важно да пошаљу повратну информацију са да 

ли је оваква пореска политика адекватна, као и на који конкретан начин би локална самоуправа могла да 

помогне привреди, као што је нпр. изградња неког приступног пута, канализације, подршка маркетиншким 

активностима и сл. До 14.октобра, путем мејла, стигла су 2 (два) предлога и то: 

Р.бр Назив пројекта Предлагач 

1 Основати, у оквиру индустријске зоне Власотинце, место где ће бити 

амбиланта за раднике, који раде у привредним субјектима у ИЗ и шире. 
GRUNER SERBIAN DOO 
VLASOTINCE 

2 Оформити у оквиру индустријске зоне Власотинце место за један Вртић. GRUNER SERBIAN DOO 
VLASOTINCE 

На овај начин наши грађани би на много једноставнији и бржи начин могли да имају велике погодности, 

како за бржи лекарски преглед, тако и  за проблем око чувања њихове деце. 
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Овим пројектима приближавамо поменуте услуге свим упошљеницима у компанијама које су у 

индустријској зони Власотинце. 

Дописом који је прослеђен на 27 имејл адреса ОЦД, представници цивилног друштва су упознати да се 

износ за финансирање пројеката удружења грађана у 2021.години планира се на истом нивоу као и у 

2020.год. Циљ ових консултација је био да се на основу повратних информација на адекватнији начин 

одреде области за које представници ОЦД сматрају да треба да буду приоритет у финансирању у наредној 

години, у складу са Законом о удружењима и пратећом подзаконском регулативом која ближе уређује 

доделу средстава организацијама цивилног друштва.  

До 14.октобра стигли су мејлови 4 организација цивилног друштва. 

Три од четири организације предложиле су подршку Хуманитарним активностима, односно: 

- Програми едукације о филантропији, доброчинству и непрофитним организацијама  

- Подршка програмима помоћи угроженим категоријама локалног становиштва 

- Подршка програмима укључивања грађана у хуманитарне активности 

- Подршка програмима укључивања привредних субјеката у хуманитарне активности  

Затим, подршку активностима у области културе, као и развоју културно-уметничког стваралаштва: 

- Подршка програмима који уводе иновације у области отворености и доступности културних и 

уметничких садржаја у локалној заједници  

- Подршка младим талентима у области културног и уметничког стваралаштва 

- Подршка организовању нових манифестација  
- Подршка дечјем културно-уметничком стваралаштву 

- Подршка аматерском културно-уметничком стваралаштву 

- Подршка укључивању старије популације у културно-уметничко стваралаштво на територији 

општине 

Активности у области заштите животне средине: 

- Едукативни програми у области заштите животне средине и значају развијања свести о заштити 

средине 

- Подршка иновативним решењима у заштити животне средине 

- Подршка активностима на уклањању смећа и отпада  

Активности у области одрживог развоја: 

- Подршка програмима који за циљ имају очување природног система и животне средине 

- Програми унапређења свести локалне популације о рационалном трошењу енергије и улагању у 

обновљиве и чисте изворе енергије  

- Подршка кампањама за рационално коришћење ресурса и енергије 

Активности у области туризма: 

- Подршка организовању манифестација и наступању на сајмовима  у складу са циљевима туристичке 

политике општине 

- Подршка истраживању историје, културе и локација у функцији  обезбеђивања туристичког развоја 

општине 

- Подршка организовању иновативних културних и уметничких садржаја у просторима главних 

туристичких атракција  

Социјална заштита: 

- Подршка  изградњи, адаптацији  и отварању адекватних просторно-смештајних капацитета за 

кориснике услуга социјалне заштите (дневни боравак, свратишта)  

- Програми подршке деци и ученицима из социјално угрожених породица  

Заштита особа са инвалидитетом: 

- Програми унапређења запошљавања особа са инвалидитетом 

ОБРАЗОВАЊЕ, НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

- Подршка организовању креативних радионица намењених стицању додатних знања и вештина деце 

ученичког узрасног доба 

- Подршка реализацији додатних садржаја васпитно-образовног рада са децом 
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- Подршка програмима целоживотног учења 

- Подршка програмима промоције толеранције и уважавања различитости деце и ученика  

 

Са представницима МЗ, због ограничених могућности он лајн комуникације, 12.10.2020.у просторијама 

општине, одржан је састанак уз уважавање мера опреза. Циљ консултација је био упознавање представника 

месних заједница за начином финансирања месних заједница у 2021. години, и добијања повратних 

информација. Предложено је да средства која уплаћују становници МЗ на име пореза на имовину, да се 

сразмерно враћа МЗ у виду улагања  у текућег  одржавања. Такође,  Председник општине је предложио  

увођење пореза на пољопривредно земљиште, где би се по истом принципу финансирало одржавање 

атарских путева. Представници МЗ су сагласни са предложеним моделом финансирања, али не постоји 

сагласност за увођење (повећање) пореза на пољопривредно земљиште, одакле би се финанирало одржавање 

атарских путева, а као разлог су  наведене последице пандемије вируса  која утиче поред осталог и на 

реализацију пољопривредних производа. 

 

Број:  

У Власотинцу, 

Дана 26.08.2020                                                                                                                           

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  

ЗА ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ 

 


