
Извештај са јавне трибине
 одржане дана 04.07.2019.године у МЗ Трњана

У оквиру Програма,,  Општински економски развој  у Србији фаза 2-Реформа
пореза на имовину” који финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу СДЦ, у
сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе,  Министарством
финансија  и  СКГО,  израђен  је  Акциони  план  за  укључивање  грађана  у  процес
доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину у
Пироту.

Као једна од активности плана јесте и одржавање јавне расправе (трибине) у
циљу побољшања дијалога са грађанима и њихово укључивање .Тим поводом је  дана
04.07.2019.године у МЗ Трњана одржана трибина a састанку је порисуствовало 30-ак
грађана и представници месне заједнице. Грађане је испред Градске управе поздравио
помоћник градоначелника за област пољопривреде Горан Поповић, који је истакао да
је  трибина организована  са  циљем да се  грађани укључе у сам процес доношења
Акционог плана и представио чланове радне групе која ће радити на његовој изради.
Представници  Градксе  управе  истакли  су  да је град  учешћем  у  овом  пројекту
унапредио своју базу података и обухват пореских обвезника и  навели да је у те сврхе
прошле године било  ангажовано 12 пописивача.  Назначено је и да је циљ реформе
пореза на имовину да сваки грађанин плаћа порез на имовину коју поседује, а сви
грађани морају да буду и јесу једнаки у томе. Са друге стране потребно је обезбедити
да се приходи остварени од пореза на имовину користе у  оне сврхе које су у  врху
листе  приоритета  код  свих  грађана.  Посебан  акценат  се  ставља  на  јачање
одговорности између локлане власти и грађана као пореских обвезника и то тако да се
кроз програмске активности покрене и побољша дијалог са грађанима.  Као једна од
активности, предвиђена Акционим планом, која се тренутно спроводи је и гласање
грађана  о  приоритетним  пројектима  које  град  има  у  плану  за  наредну  годину.
Грађанима је речено да ће у нареденом периоду уз пореско решење добити и флајер на
коме су презентовани резултати прошлогодишњег анкетирања и да ће сами моћи да се
одлуче за један од понуђених предлога или да дају сами свој предлог за унапређење
квалитета живота.

Елизабета  Јеленковић  и  Марија  Панић,  које  су  задужене  за  пројекат
„Партиципативно буџетирање“ у градској управи, истакле су да су током протклих
три година реализовани бројни пројекати за које су грађани сами давали предлоге,  а
да  ће  ове  године  у  септембру  месецу  бити  реализован  пројекат  „Мобилни
планетријум“, на чијиј организацији радна група за имплементацију Акционог плана
увелико ради.

 Грађанима  Трњане  је  презентована  и идеја  уређења  јавне  површине  код
тзв.Крста. Месна заједница је на истом скупу изнела  и своје предлоге и приоритете у
циљу  побољшања  квалитета  живота  заједнице  у  којој  живе,  који  ће  надлежни
запослени у Градској управи узети у даље разматрање.

Радна група за имлеметацију
Акционог плана


