
Усвојен акциони план укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу 

средстава прикупљених по основу пореза на имовину 2018-2021 

Град Сомбор је једна од 44 јединица локалне самоуправе која учествује у програму 

Општински економски развој у Србији фаза 2- „Реформа пореза на имовину“ који 

финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу (SDC) у сарадњи са Министарством 

државне управе и локалне самоуправе, Министарством финансија и Сталном 

конференцијом градова и општина, а спроводи International Management Group ( IMG ). 

Град Сомбор подржава Програм у циљу повећања сопствених прихода који су од значаја 

за модернизацију јавних услуга грађанима и привреди. Програм тежи да унапреди 

квалитет живота, услуга и управљања за што већи број грађана. 

Посебан акценат се ставља на јачање одговорности између локалне власти и грађана као 

пореских обвезника на начин да се кроз програмске активности подстиче побољшање 

дијалога са грађанима, а ради доношења одлука о коришћењу прихода од пореза на 

имовину које одговарају потребама грађана (начело добре управе). 

Основни циљ је да грађани и привреда остварују корист од: 

- учешћа у доношењу одлука 

- одговорнијег начина управљања 

- побољшања јавних услуга. 

 

Као једна од програмских активности  је израда Акционог плана за укључивање  грађана у 

процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину, 

а чији је основни циљ унапређење процеса консултовања и учешћа грађана у процесу 

пописа, наплате и трошење средстава прикупљених кроз порез на имовину. 

Одборници Скупштине града Сомбора су на 27. седници Скупштине одржаној дана 

03.08.2018.године усвојили Предлог Акционог плана за укључивање грађана у процес 

доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину 2018 -

2021 године. 

Акциони план се састоји из три дела: 

Део 1: Активности које локална самоуправа спроводи како би консултовала и укључила 

грађане у процесе доношења одлука. 

Део 2: Партиципација грађана - један од стубова развијене локалне заједнице. 

Део 3:  План активности на спровођењу специфичних циљева са дефинисан активностима, 

носиоцима активности, партнерима, временским оквиром, извором финансирања и 

индикатором учинка. 

 

Визија Акционог плана је савремена, професионална администрација која ужива поверење 

грађана и која, на принципима равноправности, стоји на располагању свима који њене 

услуге користе, а организацијама цивилног друштва и грађанима пружа могућност 

активног учешћа у креирању, доношењу и спровођењу најзначајнијих одлука. 

 

За реализацију Акционог плана биће задужена, посебно образована и именована Радна 

група, док ће праћење и евалуацију реализације плана вршити Начелница Градске управе 

града Сомбора. 

 

Увид у текст Акционог плана можете извршити  на званичној интернет презентацији града 

Сомбора www.sombor.rs у рубрици Документи-Локални акциони планови. 

 

        

 

http://www.sombor.rs/

