
                                                                                                                                      

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) , члана 70. Статута 

општине Велико Градиште (''Службени гласник општине Велико Градиште'' бр.2/2019), Одлуке 

о буџету општине Велико Градиште за 2022.годину, Локалног антикорупцијског плана општине 

Велико Градиште за период 2021-2024.година (''Службени гласник општине Велико Градиште'' 

бр.35/2021), 

Општинско веће на својој 57. седници одржаној дана 11.07.2022.године, донело је 

 

РЕШЕЊЕ 

 

УСВАЈА СЕ План активности за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу 

средстава прикупљених по основу пореза на имовину 2022-2025 година. 

 

Образложење 

Предложени План је израђен у циљу унапређења процеса консултовања и учешћа 

грађана у процесу доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на 

имовину у општини Велико Градиште. 

Опредељење општине Велико Градиште је изградња модела добре и отворене јавне 

управе која подразумева и потпуну јавност у раду локалних органа, веће непосредно учешће 

грађана и других заинтересованих актера у доношењу Одлука, партиципацију и трајно одрживо 

партнерство између грађана и локалне самоуправе у циљу квалитетнијег задовољења потреба 

заједнице. Циљеве добре, отворене управе (локалне самоуправе) могуће је достићи само 

уважавајући и поштујући право грађана на квалитетно информисање, потребу и обавезу да буду 

консултовани, дају примедбе, критике, сугестије и предлоге и на тај начин учествују у дијалогу 

као и да директно учествују у одлучивању у складу са постојећим, уобичајеним облицима али и 

коришћењем савремених и развојем нових, за нашу општину примењивих механизама учешћа. 

Доношење предметног Плана је део активности у оквиру Програма „Општински 

економски развој у Источној Србији, фаза III – Одговорне локалне финансије и учешће грађана 

који финансира Швајцарска влада.  

За израду Плана активности je била задужена Радна група за праћење и извештавање 

програма, програмских активности и пројеката и израде буџета, формирана од стране 

Председника општине Велико Градиште, Решењем број 400-29/2022-01-2 од 18.04.2022.године, 

а по Овлашћењу Председника општине Велико Градиште од 19.04.2022.године, број 400-

29/1/2022-01-2. 

 

Број: 401-247/2022-01-4 
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