ОПШТИНА ПРИБОЈ

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ ПРОЦЕСУ КОНСУЛТАЦИЈА СА ГРАЂАНИМА О БУЏЕТСКИМ ПРИОРИТЕТИМА
ЗА 2021. ГОДИНУ
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1. Увод
Општина Прибој 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.
Одлука о буџету општине, 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
учешћа и дају своје мишљење и предлоге како би она боље осликавала вољу становника наше општине и
са тим циљем спроведен је процес консултација са грађанима, односно, спровођење анкете о пројектима
који би се финансирали средствима из буџета општине Прибој.
Како би се обезбедила потпуна транспарентост процеса и приказали начини и резултати укључивања
јавности, сачињен је извештај о спроведеним консултацијама са грађанима.
Извештај који је пред Вама представља сумарни преглед предложених приоритета и пројеката током
процеса консултација са грађанима, као и са осталим заинтересованим странама.
2. Процес
Процес консултација са грађанима, као и са другим заинтересованим странама (привредни субјекти,
удружења) спроводио се у периоду од 22. септембра до 25. октобра 2020. године.
Активности током овог периода обухватиле су обjaвљивање позива о спровођењу консултација на сајту
oпштине http://www.priboj.rs/sr/servis-gradjana-lat/budzet-opstine-priboj и штампање плаката, затим
објављивање упитника за грађане, привредне субјекте и удружења у електронској форми на званичној
интернет страници Општине Прибој, као и у штампаној форми доступној у јавним установама.
2.1. Коришћени алати за укључивање грађана и трајање процеса консултација
Током процеса консултација коришћени су следећи алати за партиципацију грађана:
• Прикупљање предлога пројеката и Aнкета за грађане
• Састанак са представницима Месних заједница и грађана
2.2. Процес у бројкама
Током трајања процеса консултација, Образац за предлоге пројеката ианкету за грађане је било могуће
преузети и попуњене предати на три локације и то у: канцеларијама месних заједница, Канцеларији за
локални економски развој и пријемној канцеларији Оптшинске управе. Истовремено, електронска верзија
упитника била је доступна на интернет страници општине Прибој.
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Током процеса грађани су се интересовали за упитник и преузели су физички анкетне листове на наведеним
адресама. У планираном року није достављен ни један предлог пројекта, али су накнадно, током новембра
и децембра, достављена три предлога и сва три су узета у разматрање.
Консултације са грађанима и представницима Месних заједница општине Прибој о планираним
капиталним инвестицијама за 2021. годину одржане су 7.октобра 2020.г у сали Старт-ап центра Прибој.
Састанку је присуствовало 11 учесника и представници медија, на састанку је од стране представника
локалне самоуправе представљено 16 пројеката које локална самоуправа планира да реализује у наредној
години, док су представници грађана и месних заједница предложили 5 пројеката.

3. Сумарни преглед предлога током процеса консултација

Пристигли предлози грађана на основу јавног позива за прикупљање предлога пројеката:
Предлог пројекта

Предлагач

Асфалтирање општинског пута до села Прибојска Голеша

Матија Гордић

Реконструкција улице Раденка Караџића

Сабина Каралић

Реконструкција путног правца Шљивовице – Црква на Ођи

Новко Пријовић

Грађанима и представницима месних заједница је на састанку који је одржан 07. октобра 2020.г у Старт уп
центру у Дому културе Прибој су представљени планирани капитални пројекти Општине Прибој за
2021.годину.
3.1. Буџетски приоритети општине Прибој за 2021.годину који су презентовани грађанима на састанку
Назив пројекта
1. Изградња канализације и колектора за прераду отпадних вода у градског зони општине
2. Изградња топлане на биомасу
3. Реконструкција Дома здравља и Болнице у Прибоју;
4. Затворени базен у оквиру основне школе у Новом Прибоју;
5. Реконсртукција Основне школе „9 мај“ – очекују се средства од Министарства
6. Реконструкција Основне школе „ Никола Тесла „ у Прибојској бањи – очекују се средства од КУЈУ
7. Гимназија ПРИБОЈ
8. Рекострукција Основне школе у Вучју
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9. Реконструкција Пијаце у Новом Прибоју – Министарство привреде
10. Рекострукција спортских објеката – фискултурна сала спортског центра
11. Јавна расвета - кроз пројекат ЈПП
12. Уређење Исламског гробља - радови у току.очекује се продужетак рока
13. Путна инфраструктура где се планира издвајање из буџета у износу од 80мил РСД
14. Дом Културе – израђена пројектно- техничка документација
15. Пешачко бициклистичка стаза Стари град

3.2 Приказ инфрaструктурних пројеката предложених од грађана присутних на састанку :
Назив пројекта

Образложење предложеног пројекта од стране грађана који су
приосуствовали састанку
Изградња спортског терена са тартан
Потребно је урадити тартан подлогу на рукометном терену због
подлогом за рукомет у Сјеверину
значаја спорта за децу и омладину
План развоја инфраструктуре за сеоске Учесници су предложили да се у процесу израде плана и
заједнице
програма Јавних предузећа за наредну или текућу годину
обавезно консултују представници месних заједница.
Месна заједница Стрмац асфалтни пут Потребно је урадити 20км, а не 10 км како је планирано, да би
сви становници имали добру комуникацију са градом
Месна заједница Кратово
Потребно је урадити јавну расвету, пут до школе,
реконструкцију задружног дома и обезбедити реквизите за
спорт.
Иницирање изградње пута Устига – Пут је неопходан али треба видети како да дође дореализације
Саставци – Чемер
пошто је то у надлежности Путева Србије
Учесници скупа су на самом састанку истакли проблем општине Прибој која се теритоиријално простире на
два дела, између којих се налази територија Републике Српске. За неке од наведених пројеката због
компликованих катастарских локација Општина не може да изда дозволе( нпр месна заједница Сјеверин).
Представници МЗ су потенцирали на незаинтересованости грађана и њихових представника на оваквим
консултативним скуповима и навели су да је овакав вид планирања развоја општине изузетно важан за
њихово укључивање. Инсистирали су код представника локалног Тима да се о овом догађају представници
других МЗ детаљно информишу како би се додатно мотивисали да се укључе у процесс планирања.
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4. Разматрање предлога

Општина Прибој је детаљно размотрила све предлоге пројеката и највећи део њих не може да се уврсти у
Одлуку о буџету општине Прибој за 2021.г због нерешених правно – имовинских питања или непостојања
пројектно-техничке документације и грађевинских дозвола.
Општина је свакако свесна значаја свих предложених пројеката и у наредном периоду ће полако ући у
припремне активности како би се повећала спремност ових пројеката и реализација истих била могућа.
Локална самоправа је приликом израде Нацрта Одлуке о буџету за 2021. годину, настојала да, у оквирима
расположивих средстава и уз поштовање буџетског календара дефинисаног Законом о буџетском систему
Републике Србије уврсти предлоге грађана који су спремни, или могу бити спремни у кратком року за
реализацију, у Одлуку о буџету за 2021. годину.
Прихваћен је предлог пројекта „Изградња спортског терена са тартан подлогом за рукомет у Сјеверину“,
који ће бити увршћен у Одлуку о буџету општине за 2021.годину.
Пројекте који нису увршћени за финансирање Одлуком о буџету општине Прибој за 2021.годину, локална
самоуправа ће изнова размотрити у наредном буџетском циклусу.

Захваљујемо се свима који су учествовали на састанцима,
Ваша Општина Прибој
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