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На основу члана 32. став 1. тачка 
6. Закона о локалној самоуправи („Служ- 
бени гласник Р Србије“, број 129/2007, 
83/2014 -  др. закон, 106/2016 -  др. закон 
и 47/2018), члан 37. став 1. тачка 6. Ста- 
тута Општине Бачка Паланка („Служ- 
бени лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013 -  пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 25. 
седници, одржаној дана 6. августа 2018. 
године, донела је

О Д Л У К У
о усвајању Акционог плана за 
укључивање грађана у процес 
доношења одлука о трошењу 

средстава прикупљених по основу 
пореза на имовину у Општини 

Бачка Паланка 2018 -  2021. године

Члан 1.

Усваја се Акциони план за укљу- 
чивање грађана у процес доношења 
одлука о трошењу средстава прикупље- 
них по основу пореза на имовину у Опш- 
тини Бачка Паланка 2018 -  2021. године, 
у предложеном тексту.

У В О Д

План је израђен у циљу унапређења 
процеса консултовања и учешћа грађана 
у процесу доношења одлука у општини

Бачка Паланка, 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 самоу- 

права спроводи како би консултовала 
и укључила грађане у процесе доно- 
шења одлука

Општина Бачка Паланка, иако 
свесна чињенице да учешће јавности у 
процесу израде планова, програма, јав- 
них политика односно доношења одлука 
на локалном нивоу, представља један 
од темељних принципа добре праксе и 
доброг управљања локалном заједни- 
цом, нажалост, има ниско развијену 
праксу обавештавања, консултовања и 
укључивања грађана у процесе доно- 
шења одлука. Грађани нису довољно 
упознати с начином деловања локалне 
самоуправе. Главни разлог јесте непо- 
верење грађана у могућност утицања на 
доношење одлука, чак и оних које их се 
најнепосредније тичу.

Општина Бачка Паланка најо- 
бимније користи најнижи степен ути- 
цаја/партиципације јавности на доно- 
шење политичких одлука односно оба- 
вештавање. У јавност, Општина Бачка 
Паланка излази са објективним инфор- 
мацијама. Обавештавање грађана, као 
једносмеран процес од органа Општине
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Бачка Паланка ка грађанима и најширој 
јавности, врши се директно (пре свега 
изјавама, вестима и саопштењима за јав- 
ност) и индиректно (највише информа- 
тивним материјалом на званичном сајту 
Општине -  „Службени лист Општине“ 
и „Информатор о раду органа Општине 
Бачка Паланка“).

Прикупљање повратних инфор- 
мација јавности у вези са припремљеним 
предлозима одлука, односно консулто- 
вање, Општина Бачка Паланка ради само 
по законској обавези. Принцип - инфо- 
рмисаћемо вас, саслушати ваше пред- 
логе и потребе и дати повратну инфор- 
мацију како је допринос јавности утицао 
на коначну одлуку, ретко се примењује. 
Најзначајнији облици консултовања сва- 
како су: јавна расправа о нацрту буџета 
општине у оквиру Одељења за финансије 
и буџет и рани јавни увид, јавни увид и 
примање сугестија приликом излагања 
разних планских докумената у оквиру 
Одељења за урбанизам и грађевинар- 
ство.

Радити заједно са јавношћу током 
читавог процеса како би се обезбедило да 
су све потребе и интереси искомуници- 
рани и размотрени односно укључивање 
грађана јесте онај ниво утицаја јавно- 
сти на доношење одлука коме Општина 
Бачка Паланка тежи. Може се рећи да ће 
реализација активности у оквиру овог 
Акционог плана бити својеврстан пилот 
пројекат укључивања јавности на тери- 
торији Општине Бачка Паланка. Чла- 
нови Радног тима руководиће се прин- 
ципом да раде са грађанима како бисмо 
обезбедили да развијена решења одража- 
вају њихове потребе и интересе и даћемо 
повратну информацију како је допринос 
јавности утицао на коначну одлуку.

Предност наше локалне зајед- 
нице за унапређење учешћа грађана

Због ниског степена утицаја 
грађана на процесе доношења одлука о 
раду органа Општине Бачка Паланка, 
постоји велика потреба за значајнију 
заступљеност представника грађана у 
питању процедура. Досадашња пракса у 
партиципирању, буџетирању и позивима 
на увид у планску докуметацију, пока- 
зује да грађани учествују само у фази 
информисања о већ донетим одлукама.

Могуће области општинског 
деловања у којима je остварива партици- 
пативност су:

- е -  управа,

- административне процедуре,

- комуналне делатности,

- инфраструктура,

- објављивање информација и 
консултације,

- локално економски - развој,

- енергетска ефикасност,

- спровођење социјалне поли- 
тике,

- животна средина.
Анализиране предности, слабо- 

сти, могућности и претње у развоју парт - 
нерских односа између локалне управе и 
грађана могу се представити следећом 
SWOT матрицом
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SWOT АНАЛИЗА

СНАГЕ СЛАБОСТИ
S  Изрaђeнa Стратегија одрживог развоја 

oпштинe Бачка Паланка 2014-2020 
S  Сарадња са државним институцијама 
S  Сарадња са међународним организацијама 
■S  Успостављена комуникација са 

организацијама цивилног друштва 
■S  Искуство у припреми и реализацији пројеката 
■S  Посвећеност послу којим се бавимо 
S  Добри односи са медијима 
■S  Инернет доступан свим запосленима 
S  Службене e-маил адресе за све запослене 
S  Транспарентност у раду 
■S  Веб презентација општине са битним 

информацијама доступна грађанима 
■S  Дан отворених врата председника општине -  

пријем грађана

■S  Недовољна едукација општинских службеника 
■S  Недовољно добра комуникација између 

општинских одељења 
S  Недовољни ресурси 
S  Инертност грађана
S  Неразвијена свест o значају информисања, 

консултације и учешћа грађана - комуникације 
■S  Недостатак комуникацијских процедура и 

стандарда
■S Претежно нефомална интерна комуникација 
■S  Неискоришћеност постојећих канала

комуникације за двосмерну комуникацију 
S  Недостатак редовне комуникације са 

пословним сектором
■S Непостојање механизама за праћење и мерење 

учинка комуникацијских активности

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ
S  Одличан веб сајт локалне самоуправе са 

великим бројем информација и могућношћу 
двосмерне комуникације 

S  Изражена воља за промене 
■S Учешће у пројектима регионалног развоја 
■S  ИПА фондови намењени институционалном 

развоју и развоју људских ресурса 
■S  Развој нових комуникацијских алата 
S  Повећање броја грађана који користе 

електронске видове комуникације 
■S  Увођење нових услуга и садржаја путем 

е-управе

■S  Спор процес промене свести 
■S  Лош став грађана o општинској 

администрацији
■S  Одлив младих људи и стручњака 
■S  Политичка неслагања 
■S  Некомплетан законодавни оквир o 

електронском пословању 
S  Неразвијена свест грађана o потреби 

успостављања двосмерне комуникације 
■S  Недовољна посвећеност руководства

имплементацији акционог плана за учешће 
грађана

■S  Немогућност ангажовања адекватних кадрова 
који би се бавили комуникацијом

Партнери и заинтересоване стране

Потенцијални партнери из јавног сектора на локалном нивоу:
S  Општинска извршна власт 
S  Скупштина општине 
S  Канцеларија за младе 
S  Савет за родну равноправност
•f Социјално-економски савет Општине Бачка Паланка 
S  Јавна предузећа и установе 
S  Месне заједнице

Грађани и формалне групе грађана као партнери на локалном нивоу: 
S  Удружења грађана



1514 страна - Број 23/2018 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 8. август 2018. године

S  Политичке странке
S  Ангажовани грађани

Пословни сектор:
S  Привредна друштва

Предузетници
S  Унија послодаваца Општине Ба-

чка Паланка
■У Синдикалне организације

Медији:
Локални медији -  штампани и ра-
дио

S  Интернет портали

Допринос и резултати овако дефи- 
нисаних партнера на локалном нивоу 
могу се огледати кроз:

- Финансије и друге ресурсе 
(логистичке и оперативне), 
техничку подршку, легалитет, 
политичку подршку, контакте 
унутар институционалног 
оквира.

- Повећан кредибилитет кроз
побољшану јавност рада и 
одговорност, развијање нових 
капацитета и увођење нових 
оперативних процедура,
повећање ефикасности и ефек- 
тивности, остварење циљева.

Такође, партнерство са грађа- 
нима, удружењима грађана и пословним 
сектором доприноси:

- Развоју волонтеризма, по- 
већању стручности, знања и 
искуству, добрим контактима 
и искуству у раду са локалном 
заједницом, новим идејама, 
легитимности, повећању кре- 
дибилитета, подршке зајед- 
нице, побољшању капацитета, 
знања и људских ресурса.

Оваквим приступом корист за 
заједницу се огледа кроз:

- Побољшано пружање услуга;

- Створену додатну вредност;

- Побољшан квалитет живота;

- Побољшану кохезију и капаци- 
тете заједнице

Део 2
Партиципација грађана -  један 

од стубова развијене локалне заједнице
Свуда у свету расте важност 

укључивања јавности у процесе доно- 
шења одлука односно у припрему поли- 
тика, програма и планова у различитим 
подручјима деловања друштва. Постоји 
више разлога за интензивирање укључи- 
вања јавности. Све јаче уверење о мно- 
гостраној користи укључивања јавности 
огледа се, пре свега, у квалитетнијим 
решењима и одлукама, већој прихватљи- 
вости тих решења и подршци у њиховом 
спровођењу, већем међусобном поверењу 
јавне управе и јавности, а коначно и у 
бољој информисаности и освештености 
људи.

Општина Бачка Паланка, пре 
свега ради задовољавања сопствених 
потреба али и под утицајем описаних 
савремених токова, процесе укључивања 
грађана у одлучивању у својој локалној 
заједници темељи на узајамном пове- 
рењу и демократским стандардима те 
развоју мрежа цивилног активизма.

Како би реализовала добробити 
од партиципације јавности за свој рад, 
организације цивилног друштва и друге 
интересне групе, као и за саме грађане и 
локалну заједницу у целини, Општина 
Бачка Паланка радиће у партнерству 
са јавношћу на сваком аспекту пред- 
лога одлука све до њихових коначних 
усвајања.
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Без обзира на начин и облик на 
које заинтересована јавност реализује 
своје право на учешће у раду органа 
Општине Бачка Паланка (непосредно, 
посредно, петиције и други предлози, 
учешће у раду радних тела Скупштине, 
Савета или других саветодавних тела, 
јавне расправе), став представника вла- 
сти Општине Бачка Паланка биће: тра- 
жићемо ваш савет и иновативне идеје у 
формулисању решења и укључити ваше 
савете и препоруке у финалне одлуке у 
максималној мери.

Каквој заједници желимо да 
допринесемо до краја 2021. године?

Општина Бачка Паланка ће до 
2021. године створити услове да локална 
заједница буде оснажена парнерством 
са „одговорним грађанима“, у оквиру 
транспарентне политике пописа, наплате 
и трошења средстава прикупљених по 
основу пореза на имовину.

Оснажено партнерство са свим 
релевантним актерима локалне зајед- 
нице - „одговорним грађанима“ као нај- 
виши облик партиципације грађана у 
процесу доношења одлука јесте општи 
циљ коме Општина Бачка Паланка тежи.

Локално партнерство реали- 
зоваћемо као структуру и механизам 
окупљања и учешћа различитих група, 
који им омогућава да дискутују о разли- 
читим аспектима проблема у исто време, 
на равноправној основи. Желимо да 
наша локална заједница ради заједно на 
истом питању, али уз директно учешће и 
партиципацију, а не преко система деле- 
гирања и само путем обавештавања.

Сматрамо да ће на овај начин сви 
партнери који ће учествовати у различи- 
тим корацима процеса доношења одлука 
(од дефинисања програма рада, израде, 
одлука, преко имплементације, мони- 
торинга до преформулисања) боље раз- 
вити осећај „власништва“ над одлукама, 
делити ризик и бенефите, што ће допри-

нети креирању транспарентне политике 
пописа, наплате и трошења средстава 
прикупљених по основу пореза на имо- 
вину.

Да би остварили планирани циљ 
у наредне три године радићемо на:

СЦ.1: Повећање процента инфо- 
рмисане заинтересоване јавности на 
територији Општине Бачка Паланка о 
попису, наплати и буџетирању средстава 
прикупљених кроз порез на имовину.

Информисање као пројектна
активност почиње да се реализује од 15. 
август 2018. године. Путем интернет пре - 
зентације на званичном сајту Општине 
Бачка Паланка, сарадњом са локалним 
штампаним и е-медијима и дистрибу- 
цијом промотивног материјала, инфо- 
рмисаћемо заинтересовану јавност о 
циљевима и актвиностима пројекта. Све 
активности снимаћемо у сврху израде 
кратког видео материјала. Спровођењем 
активности прикупићемо податке за 
израду билтена, билборда, веб портала.

СЦ.2: Унапређење метода кон- 
султација заинтересоване јавности о 
попису, наплати и буџетирању средстава 
прикупљених кроз порез на имовину.

Кроз реализацију пројектних 
активности у оквиру овог специфичног 
циља, настојаћемо да прикупимо што 
више конкретних понуда/одговора заин- 
тересоване јавности. Осим интернет 
анкете, јавних расправа, панела и три- 
бина, већ у најранијој фази укључићемо 
и пописиваче и представнике извршне 
власти у процес консултовања јавности. 
Наиме, пописивачи током редовног рада 
на терену и председник Општине током 
редовних пријема грађана, прикупљаће 
понуде путем анкете. Осим тога, поку- 
шаћемо да кроз активност „Отворена 
врата ЛПА“ развијемо индивидуални 
приступ са корисницима наших услуга.
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СЦ.3: Успостављање и примена механизама активног укључивања грађана у про- 
цесу пописа, наплате и буџетирања средстава прикупљених кроз порез на имовину и 
подизању нивоа свести грађана за учешће у тим процесима.

Реализацијом пројектних активности у оквиру овог циља настојаћемо да партици- 
пацију грађана у процесу доношења одлука на локалном нивоу институционализујемо 
као нужну и незаобилазну, не само кроз Годишњи програм информисања и консулто- 
вања грађана него и Актом о партиципацији заинтересоване јавности у општини Бачка 
Паланка, са јасним принципима и процедурама рада и роковима учешћа. Партиципација 
грађана у процесу одлучивања у раду органа Општине Бачка Паланка мора бити пракса, 
а не изузетак.

Део 3

План активности

Праћење и евалуација

АКТИВНОСТИ НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ
ОКВИР

СРЕДСТВА 
И ИЗВОРИ 

ФИНАНСИРАЊА

ИНДИКАТОРИ
УЧИНКА

СЦ.1: ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА

Краткорочни циљеви и повезана активности (до краја 2018.године)

Интернет
презентација
www.
backapalanka.
org.rs

Општина
Бачка
Паланка

Извршна власт,
Општинска
управа,

август/ 
децембар 
2018. године

Буџет Општине 
Бачка Паланка

недељна
обавештења

Средства 
информисања- 
локал (радио, 
штампа)

Општина
Бачка
Паланка

Локални медији, 
интернет портали

август/ 
децембар 
2018. године

Буџет Општине 
Бачка Паланка

4 презентације 
односно текста на 
порталима

Штампани
материјал

Општина
Бачка
Паланка

Извршна власт,
Општинска
управа

август/ 
децембар 
2018. године

Буџет Општине 
Бачка Паланка

подела флајера
- 3000 комада 
од стране 
пописивача; 
лепљење постера
- 50 комада

Снимање видео 
материјала

Општина
Бачка
Паланка

Извршна власт, 
Општинска 
управа, Медији

август/ 
децембар 
2018. године

Буџет Општине 
Бачка Паланка

1 промо филм

Средњорочни циљеви (2019. -  2020. године)
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Информативни 
јавни скупови и 
трибине

Општина
Бачка
Паланка

Удружења грађа- 
на,
Удружења преду- 
зетника 
Представници 
МЗ, Медији

Целе године Буџет Општине 
Бачка Паланка

4 јавна скупа

Билборд Општина
Бачка
Паланка

Извршна власт,
Општинска
управа,

2019. година Буџет Општине 
Бачка Паланка

2 билборда

Web portal „Мој 
порез“

Општина
Бачка
Паланка

Извршна власт,
Општинска
управа,

2019. година, 
почетак

Буџет Општине 
Бачка Паланка

Успостављен
портал

Дугорочни циљеви (до краја програма и после)

Билтен Општина
Бачка
Паланка

Медији, МЗ, Уд- 
ружења грађана, 
Удружење преду- 
зетника

2019. година и 
даље -квартал

Буџет Општине 
Бачка Паланка

Штампан билтен, 
3000 тираж

Израда
Годишњег плана
информисања
грађана

Општина
Бачка
Паланка

Медији, МЗ,
Удружења
грађана,
Удружење
предузетника

2019. година и 
даље

Буџет Општине 
Бачка Паланка

Усвојен годишњи 
план

Апликације 
за мобилне 
телефоне

Општина
Бачка
Паланка

Извршна власт,
Општинска
управа

2019. година и 
даље

Буџет Општине 
Бачка Паланка

100 порука

СЦ.2: КОНСУЛТОВАЊЕ ГРАЂАНА

Краткорочни циљеви и повезана активности (до краја 2018.године)

Испитивање 
јавног 
мишљења 
(формално и 
неформално)

Општина
Бачка
Паланка

Удружења
грађана,
Удружења
предузетника
Представници
МЗ

август/ 
децембар 
2018. године

Буџет Општине 
Бачка Паланка

Интернет анкета, 
састанци, 
Гласачки листићи, 
Пописивачи

Јавне расправе 
и панели

Општина
Бачка
Паланка

Удружења
грађана,
Удружења
предузетника
Представници
МЗ

август/ 
децембар 
2018. године

Буџет Општине 
Бачка Паланка

4 састанка

Средњорочни циљеви (2019. -  2020. године)

Коришћење
портала

Општина
Бачка
Паланка

Млађа
популација
грађана

2019. година Буџет Општине 
Бачка Паланка

100 кометара, број 
постова

Гласање за 
пројекте

Општина
Бачка
Паланка

Удружења грађа- 
на,
Удружења преду- 
зетника 
Представници 
МЗ

2019. година Буџет Општине 
Бачка Паланка

100 гласова
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Трибине 
по месним 
заједницама по 
циљним групама 
(мањинске 
заједнице, жене, 
млади, стари, 
урбано-рурално)

Општина
Бачка
Паланка

Удружења грађа- 
на,
Удружења преду- 
зетника 
Представници 
МЗ

2019. година Буџет Општине 
Бачка Паланка

7 трибина, 70 
учесника

Евалуација
активности

Општина
Бачка
Паланка

Удружења грађа- 
на,
Удружења преду- 
зетника 
Представници 
МЗ, Медији

Половина 
2019. године

Буџет Општине 
Бачка Паланка

Ревидиран 
акциони план

Дугорочни циљеви (до краја програма и после)

Размена 
искуства са 
другим ЈЛС

Општина
Бачка
Паланка,
партнерска
ЈСЛ

Извршна власт,
Општинска
управа

2019. године и 
континуирано

Буџет Општине 
Бачка Паланка

2 састанка 
(посете)

Индивидуална 
саветовања- 
„Отворена врата 
ЛПА“

Општина
Бачка
Паланка

Удружења
грађана,
Удружења
предузетника
Представници
МЗ, Медији

До краја 2020. 
континуирано 
надаље

Буџет Општине 
Бачка Паланка

12 саветовања , 
120 корисника

Андроид 
апликација, смс

Општина
Бачка
Паланка

Извршна власт, 
Општинска 
управа, 
Удружења

До краја 2020. 
континуирано 
надаље

Буџет Општине 
Бачка Паланка

Формирана смс 
листа са бројем 
корисника

СЦ.3: УКЉУЧИВАЊЕ (ОДЛУЧИВАЊЕ) ГРАЂАНА

Краткорочни циљеви и повезана активности (до краја 2018.године)

Јавна расправа о 
одлуци о Буџету 
Општине Бачка 
Паланка за 
2019. годину

Општина
Бачка
Паланка

Извршна власт, 
Општинска 
управа, 
Удружења

октобар -  
децембар 
2018. године

Буџет Општине 
Бачка Паланка

2 расправе

Гласање о
предлозима
(анкете,
уписници,
фокус групе,
округли
столови-
секторски)

Општина
Бачка
Паланка

Удружења
грађана,
Удружења
предузетника
Представници
МЗ

октобар -  
децембар 
2018. године

Буџет Општине 
Бачка Паланка

Број анкета , број 
уписника, 
Састанци фокус 
група, број 
предлога

Средњорочни циљеви (2019. -  2020. године)

Партиципа- 
тивни Буџет 
Општине Бачка 
Паланка

Општина
Бачка
Паланка

Извршна власт, 
Општинска 
управа, 
Удружења

Почетак 2020. 
и даље

Буџет Општине 
Бачка Паланка

Имплементирани 
предлози грађана, 
верзија доступна 
грађанима, 
објављен на 
интернету и 
штампан у 3000 
примерака
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Мобилна 
апликација, смс

Општина
Бачка
Паланка

Извршна власт, 
Општинска 
управа, 
Удружења

Почетак 2020. 
даље

Буџет Општине 
Бачка Паланка

Пуштена у рад, 
Одлучивање 
путем апликације

Мејлинг листе Општина
Бачка
Паланка

Извршна власт, 
Општинска 
управа, 
Удружења

Почетак 2020. 
и даље

Буџет Општине 
Бачка Паланка

100 повратних 
мејлова

Дугорочни циљеви (до краја програма и после)

Оснажена
удружења
грађана,
Функционалне
радне групе
Јавно
заговарање

Општина
Бачка
Паланка

Удружења
грађана,
Удружења
предузетника
Представници
МЗ, Медији

Сваке године 
у другој 
половини

Буџет Општине 
Бачка Паланка

За 5 % повећано 
учешће грађана 
у доношењу 
одлука и праћењу 
постигнутих 
резултата, 4 
организована 
округла стола, 12 
е анкета

Партиципација- 
правни оквир 
Policy paper

Општина
Бачка
Паланка

Извршна власт, 
Општинска 
управа, 
Удружења

Друга 
половина 
2020. године

Буџет Општине 
Бачка Паланка

Усвојен Акт о 
партиципацији 
грађана, са 
правима грађана, 
роковима за 
учешће

Израда
Акционог плана 
за период 2021- 
2025. године

Општина
Бачка
Паланка

Извршна власт, 
Општинска 
управа, 
Удружења

Друга 
половина 
2020. године

Буџет Општине 
Бачка Паланка

Усвојен Акциони 
план

Члан 2.

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“ .

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:П-40-86/2018 
6. август 2018. године 
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине, 
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник 
РС”, бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука 
УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 9. став 3. Закона 
о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи


