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На основу члана 29. Одлуке о јавним расправама („Службени гласник града Лесковац“, бр. 4/20) и члана 

115. Статута општине Власотинце („Службени гласник града Лесковца“, бр. 6/2019), сачињава се  

 

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ ПРОЦЕСУ  ЈАВНЕ РАСПРАВЕ  О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 

ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Одлука о буџету града један је од најважнијих докумената које израђује и усваја локална самоуправа. С 

обзиром на важност одлуке о начину трошења јавних средстава неопходно је да и грађани и грађанке узму 

учешћe и дају своје мишљење и предлоге како би она боље одсликавала вољу становника наше општине и 

са тим циљем спроведен је процес јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету општине Власотинце за 

2021.годину 

 

Извештај који је пред Вама представља сумирани преглед процеса и предлога грађана током јавне расправе 

о Нацрту одлуке о буџету oпштине Власотинце за 2021. годину.  

 

1. Процес  

1.1.  Коришћени алати за укључивање грађана и трајање процеса 

У складу са Програмом јавне расправе, процес јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету општине 

Власотинце за 2021.г. спроведен је у периоду од 1. до 15.новембра 2020.године. 

Током процеса јавне расправе коришћени су следећи алати за партиципацију грађана: 

• Обрасци за прикупљање предлога и сугестија који су били објављени на сајту општине Власотинце 

са Јавним позивом за учешће у јавној расправи, https://vlasotince.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-javnoj-

raspravi-o-nacrtu-odluke-o-budzetu-opstine-vlasotince-za-2021-god/  

• Јавна расправа (догађај) која је одржана 16.11.2020.године уз присуство учесника у сали (уз 

поштовање противепидемијских мера) и истовремено присуство грађана путем онлајн платформе 

Google Meet. 

1.2. Процес у бројкама  

У процесу јавне расправе учествовало је: 

•  11 представника локалне самоуправе, јавних предузећа и установа 

•   5 предствника грађана и грађанки општине Власотинце 

•   2 представника ангажована по уговору за послове односа са јавношћу и ИТ подршку  

Током процеса јавне расправе стигло је  девет предлога путем мејла, као и девет предлога на самом 

догађају јавне расправе.. 

1.3. Обрасци за прикупљање предлога и сугестија током процеса јавне расправе 

Током трајања процеса јавне расправе образац за примедбе и сугестије било је могуће преузети на интернет 

страници општине Власотинце са информацијом на коју електронску адресу треба послати попуњен 

образац, као и адресом општине Власотинце за предају путем поште или лично. 

Током процеса јавне расправе прикупљено је шест формулара, који су прослеђени на мејл Саше 

Mихајловића – руководиоца Одељења за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности општине 

Власотинце,  sasa.m@vlasotince.org.rs. У штампаном облику нису стигли ни један предлог ни сугестија. 

 

 

https://vlasotince.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-javnoj-raspravi-o-nacrtu-odluke-o-budzetu-opstine-vlasotince-za-2021-god/
https://vlasotince.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-javnoj-raspravi-o-nacrtu-odluke-o-budzetu-opstine-vlasotince-za-2021-god/
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1.4. Састанак са грађанима – јавна расправа 

Дана 16.11.2020 са почетком у 10 часова одржана је јавна расправа о Нацрту одлуке о буџету општине 

Власотинце за 2021. годину. Јавна расправа је одржана путем онлајн састанка у Google Meet-у, док су 

представници општине Власотинце, као и представници буџетских корисника били присутни у сали за 

састанке, поштујући противепидемијске мере заштите. 

 

Јавној расправи, у сали, присуствовали су и учествовали: 

 

Име и презиме функција/радно  место 

Установа из које 

долази 

Братислав 

Петровић 
председник општине 

општина 

Власотинце 

Милан Јовић председник скупштине општине 
општина 

Власотинце 

Саша 

Михајловић 

шеф Одељења за буџет, финансије, привреду и друштвене 

делатности 

општина 

Власотинце 

Маринко 

Ђорђевић 

шеф Одељења за урбанизам, комунално - стамбене и 

имовинско-правне послове  

општина 

Власотинце 

Бојана 

Станојевић 
лице ангажовано по уговору за односе са јавношћу   

ПР Агенција 

Публика  

Зоран 

Миљковић 
члан Општинског већа 

општина 

Власотинце 

Жаклина 

Стефановић 
члан Општинског већа 

општина 

Власотинце 

Драгиша 

Миљковић 
члан Општинског већа 

општина 

Власотинце 

Зоран Радоњић лице ангажовано по уговору за одржавање рачунарске мреже     

Душица 

Стојановић 
шеф рачуноводства 

ПУ „Милка 

Диманић“ 

Бласотинце 

Сања 

Димитријевић 
шеф рачуноводства 

ОШ „8. октобар” 

Власотинце 

Данијела Спасић Шеф рачуновства  
ОШ „Свети Сава“ 

Гложане 

Звонко Илић директор  ЈКП Водовод 

 

 

У јавној расправи је учествовало шест особа изван система локалне самоуправе, и то:  

 

 Име и презиме Организација уколико је члан/ица 

1 Александар Цветковић  

2 Драган Стаменковић  

3 Саша Савић  

4 Душан Пешкић  

5 Милена Печенковић Поповић  

6 Марија Жикић Консултант СКГО 

 

На самом почетку јавне расправе, Саша Михајловић, шеф Одељења за буџет, финансије, привреду и 

друштвене делатности представио је Нацрт одлуке о буџету за 2021.годину. 

Председник општине Братислав Петровић представио је планове општине, уз нагласак на капиталне 

пројекте за 2021.годину. Након уводних излагања почела је дискусија. Прво су прочитани предлози који су 

стигли путем мејла:  
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Предлози Александра Цветковића: 

 

Предлог 1: Раскиди уговора о првремено - повременим пословима са лицима ангажованим у органима 

општинске управе Власотинце, јавним предузећима и установама који се финансирају из буџета општине, 

осим медицинског особља Дома здравља Власотинце.  

Образложење предлога: 

Не мали број лица запослен је у периоду 2016-2020. на основу уговора о првремено - повременим пословима 

како у органима општинске управе тако и у јавним предузећима и установама. Код велике већине ових лица 

једина квалификација за добијање овог уговора била је страначка припадност, а не стручна оспособљеност 

за обављање послова на којима су ангажовани. Општинска управа, јавна предузећа и установе, бољом и 

ефикаснијом организацијом  посла могу радити неометано и ефикасно и без ових лица чије ангажовање 

представља оптерећење за буџет општине посебно  у доба економске кризе изазване пандемијом цовид-19. 

Одговор председника општине:  Имајући увиду насталу ситуацију, односно да је у последње  време 

седам радника остварило право  на пензију, општинска управа  мора да организује посао са радницима који 

су ангажовани по уговору.  Такође, општинска управа обавља и поверене послове од стране  надлежног 

министарства, а постији законска могућност  за ангажовањем 10% радника на одређено време у односу на 

број ангажованих лица на неодређено време.  

 

Предлог 2: Избацити из буџета ставку „Промоција туристичке понуде „  - 1 754 000 динара. намењених 

ТОВ. 

Образложење предлога: Не постоји нити један оправдани разлог да ТОВ поред 8 милиона динара од 

којих је 3 милиона динара намењено за „Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних 

органа“ добије додатних 1.7 милиона, а посебно у години у којој и даље немамо јасну слику шта ће се 

дешавати са ситуацијом везано за COVID-19. 

Промоција туристичке понуде за почетак требала би да почне са ажурирањем сајта ТОВ (тоовласотинце.рс) 

и додавања ЛАТИНИЧНОГ ПИСМА И ВИШЕЈЕЗИЧНОСТИ САЈТА, а затим креирања дигиталних сервиса 

преко којих би потенцијални туристи могли да се упознају са туристичком понудом наше општине. 

Одоговор председника општине; 

„Промоција туристичке понуде“ је планирана програмска активност Туристичке организације. Уколико се 

настави епидемиолошка ситуација  и у 2021.години,  у Одлукама о изменама и допунама одлуке о буџету, 

средства планирана за реализацију те активности  преусмерићемо у неке друге активности или пројекете. 

Ваше сугестије везане за сајт ТОВ усмерићемо према директору ТОВ  да размотри и  нађе могућности да 

потенцијалним туристима пружи информације о туристичкој понуди наше општине. 

 

Предлог 3: Укидање Одлуке о накнадама чланова радних тела именованих од стране Општинског већа и 

Председника општине. Накнаде вратити на ниво из 2018.године. 

Одговор председника општине: 

Што се тиче комисија које формирају председник опстине и Општинско веће, на једном од предтходних 

већа укинуте су накнаде за рад комисија, осим комисија које су плаћене на основу закона. Реч је о 

дисциплинској, жалбеној и комисији за планове. 

 

Предлог 4: Измена Одлуке о Општинској управи донате на седници 26.09.2020. Измена у делу везаном за 

формирање кабинета председника општине. Смањење средстава намењених за позицију “Председник 

општине”. 

Образложење предлога: Не постоји нити један оправдани разлог за формирање кабинета 

председника општине имајући у виду да је обим посла актуелног председника општине исти обиму посла 

који је обављао бивши председник општине. 

Одговор председника општине:   

 У досадашњој   Одлуци о општинској управи постојала су три помоћника председника, ангажовано лице за 

пролотол и односе са јавношћу и секретарица. У новој Одлуци о општинској управи, која је донета због 

измене Закона о локалној самоуправи,  имамо два помоћника председника, тако да ангажовањем лица за 

послове односа са јавношћу број особа остаје исти.  

 

Предлог 5: Разматрање могућности узимања комерцијалног кредита код пословних банака у циљу 

решавања проблема дуговања која ЈКП Водовод за ел. енергију. 
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Образложење предлога: Оправданост предлога видим у чињеници да се годинама уназад огромна 

средства издвајају за намиривање дуга по основу камата 

Одговор предсеника општине: 

Вишегодишњи  проблем  везан за пословање овог јавног предузећа у значајној мери оптерећује буџет 

општине. Али имајући у виду значај ЈКП Водовод, тај проблем смо покушавали да решимо кроз повећање 

оснивачког капитала у 2018,2019, па и у 2020. години. У наредној буџетској години  чека нас исти  проблем. 

Кредит код пословне банке је једна од могућности за превазилажење проблема, након што отплатимо 

постојећи.  

 

Предлози Татјане Илић из Власотинца: 

 

Предлог 1: Уградња система видео надзора на критичним местима у граду, где најчешће долази до 

уништавања и девастирања мобилијара и зеленила ( шеталиште дуж реке, Старо гробље), како би се исти 

сачували и користили у наменске сврхе.  

Одговор председника општине: 

Систем видео надзора већ  постоји у центру града, као и на дечјим игралиштима. На тим местима које сте 

навели треба да се  види да ли  постоје техничке могућности.  

Предлог 2: Решавање питања одлагања комуналног отпада – уклањање контејнера из језгра града ( 

постављањем подземних контејнера или налажењем неког другог адекватног решења), постављање 

контејнера за селекцију отпада и рециклажних острва. 

Одговор председника општине: 

За те сврхе потребно је и измена планских документа, остаје да размотримо наше приоритете  и наше 

финансијске могућности. 

Предлог 3: Изградња јавног тоалета ( како би се заштитио речни део испод моста у самом центру града, 

који се најчешће користи за те потребе и пружа ружну и непримерену слику ). 

Одговор председника општине: 

И за те сврхе потребна је измена планских докумената.   

Предлог 4: Поплочавање шеталишта поред кеја и решавање проблема изливања канализације на том 

фрекфрентном потезу. 

 Одговор Звонко Илић директор ЈКП Водовод 

Највеће зачепљење настаје на потезу од аутобуске станице до комуналног предузећа. Промер цеви је мали, 

а постоје дивљи прикњучци фекалне на атмосферску канализацију, што је мимо прописа. Решење је у 

реконструкцији каналазационе мреже у ул.Марка Орешковића, преко ул.Марка Црног до постројења за 

прераду воде, за шта постоји пројекат. Остаје у наредним периоду да се  то питање  адекватно реши.  

  
Питања постављена  на самој јавној расправи 

 

Душица Стојановић :  Да ли се планира уређења гробља? 

Одговор председника општине:  

Потребна је прво да се уради КТП, па тек онда да се уради пројекат за уређење прилаза око гробља.    

Душица Стојановић: Како ће се одређивати маса зарада за кориснике буџета у 2021 години? 

Одоговор Саше Михајловића, шефа Одељења за буџет и финансије: 

Базни месец за одређивање масе зарада  у 2020. години је био септембар 2019. године. Нацртом буџета за 

2021. годину маса за исплату зарада за све буџетске кориснике је планирана на основу извршења масе за 

2020. годину.  Законом  о буџету републике Србије дефинише се и маса зарада за исплату запосленима  на 

нивоу локалне самоуправе. Ових дана очекујемо  Предлог Закона о буџету републике Србије. 

Сања Димитријевић: Да ли се планира реконструкција водоводне мреже у улици Хајдук Вељка –крак? 

Одоговор Звонка Илића, директора ЈКП Водовод: 

У плану је у буџету за наредну годину. 

Сања Димитријевић : Да ли се планира повећање буџета за школе? 

Одоговор Саше Михајловића, шефа Одељења за буџет и финансије: 

Расходи за образовање планрани су на основу извршења буџета за 2020.  годину и по упутству  расходе је 

требало планирати са увећањем од  2% у односу на буџет за 2020. годину. Тако да су  на тај начин 

пројектовани и расходи у Нацрту буџета.  
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Душица Стојановић: Да ли се планира проширење објеката ПУ? 

Одговор председника општине:  

Постоји потреба, имамо око 100 деце испод црте. Остаје да размотримо да ли постоје могућност да се ради 

реконструкција на постојећим локацијама или да се одреди нова локација. 

Звонко Илић директор ЈКП Водовод : Опредељена средства за ЈКП Водоовд нису довољна за 

функционсање овог јавног предузећа имајући у виду вишегодишњи проблем са неплаћеним трошковима 

електричне енергије. Поред тога цена за услуге овог јавног предузећа су ниске и не могу да обезбеде  

ликвидно пословање. 

Александар Цветковић: Није једино решење у  повећању цене већ потребно је да се побољша наплата од 

правних и физички лица, као и да се смањи  број запослених. Такође, питање за директора зашто не 

објављује на сајту општине списак већих дужника? 

Одговор директора : ЈКП Водовод има проблем са великим губитком воде у мрежи што представља велики 

проблем у пословању. То је проблем које присутан код свих водоводних предузећа  негде више, негде мање, 

а објављивање дужника на сајту ЈКП Вододов прихватамо као   сугестију.  

Маринко Ђорђевић: Да ли  се планира  да  пројекти, кандидовани  на основу јавног позива и прихваћени 

од стране  комисије,  уђу у буџет,  као и школски пројекти и буду део буџета за 2021 годину? 

Одговор Саше Михајловића, шефа Одељења за буџет и финансије:  

Школски пројекти за ОШ „Осми октобар“, ОШ „Синиша Јанић“, као и Техничку школу  већ  се налазе у 

нацрту буџета у програму „Развој омладине и спорта“, док  кандидовани пројекти на основу јавног позива 

и иницијативе грађана,  а који се односе на „Изградњу дечије игралишта“ и „Постављање код школа лежећих 

полицијаца“  остаје да се види у зависности од расположивих средстава  и приоритета у односу на остале 

планиране пројекте.    

Бојана Станојевић: Нацртом Одлуке о буџету нису планирана средства за програм Заштита животне 

средине. Хоће ли их бити?    

Одговор председника општине:  

Чишћење  и санација депонија су у разделу за летње одржавање улица и путева. То је око шест милиона 

динара. Пребацићемо их у део намењен заштити животне средине.  

Милан Јовић: Да ли је у планским документима  планирано проширење паркиралишта? Имамо ситуацију 

да су нам деца на улици, а аутомобили на тротоару. 

Одговор председника општине: Немамо, али сигурно је потребно растерећење тог дела улице  према 

школи. 

 

2. Додатне информације 

 

Општина Власотинце ће настојати да Нацрт Одлуке о буџету за 2021. годину усклади са реално изводљивим 

и прихватљивим предлозима грађана  у оквирима расположивих средстава и уз поштовање буџетског 

календара дефинисаног Законом о буџетском систему Републике Србије. Уколико неки од предога не буде 

уврштен у предлог одлуке о буџету за 2021. годину услед поменутих оквира,  локална самоуправа ће изнова 

размотрити у наредном буџетском циклусу.  

 

За додатне информације о предметном извештају можете се обратити Саши Михајловићу, шефу одељења 

за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности општине Власотинце путем електронске адресе 

sasa.m@vlasotince.org.rs.  
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