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Поштована/Поштовани,

У претходних годину дана удружење грађана „Придружи се“ спровело је детаљну анализу
општинске политике доделе средстава удружењима грађана путем јавног конкурса у периоду 2012 –
2022. година, уз детаљно анализирање конкурса из 2021. године.

Ову анализу објавили смо на нашој интернет страни на адреси  www.pridruzise.rs у одељку
„Транспарентно“. Део анализе чини и предлог за унапређење локалних политика у овој области, на
основу недостатака постојеће процедуре уочених приликом истраживања.

Како  бисмо  укључили  што  већи  број  заинтересованих  у  израду  коначног  предлога
унапређења локалних политика, кроз конкретно – измену Правилникa о критеријумима и поступку
доделе  средстава  удружењима  за  реализовање  програма  од  јавног  интереса  („Службени  лист
Општине Параћин“ бр. 16/2018) који усваја скупштина општине, редовно смо Вас обавештавали о
спроведеној процедури консултација и позивали да узмете учешће.

У оквиру ове процедуре, организовали смо и округли сто уз учешће представника удружења
грађана као и заинтересованих појединаца и доносилаца одлука који су се одазвали позиву (позив је
упућен свим одборницима скупштине општине Параћин и свим члановима општинског већа). 

После  одржаног  округлог  стола,  организовали  смо  и  јавну  расправу  уз  коришћење
друштвених мрежа и наше интеренет стране на коју смо позвали све грађане, које смо претходно о
нашим активностима и  налазима из  анализе  обавестили слањем десет  хиљада писама директне
поште.

По  окончању  свих  ових  активности,  приспеле  предлоге  укључили  смо  у  коначан  текст
предлога  измена  Правилникa о  критеријумима  и  поступку  доделе  средстава  удружењима  за
реализовање програма од јавног интереса („Службени лист Општине Параћин“ бр. 16/2018) који
представља основни пропис за  реализацију  јавних конкурса за  доделу средстава  удружењима у
Опшитини Параћин. 

Нацрт измењеног Правилника Вам достављамо уз ово писмо, а можете га пронаћи и на нашој
интернет страни на адреси www.pridruzise.rs 

Предложене измене обезбедиће већу транспарентност, лакши рад администрације и умањити
могућност појаве корупције. 

Очекујемо  Вашу  подршку  како  би  се  измењени  Правилник  нашао  на  дневном  реду
скупштине!

С поштовањем, За удружење грађана „Придружи се“
Драган Ристић, дипл. инг. машинства

Ко смо ми?
Удружење грађана „Придружи се“ ангажовано је у активностима везаним за заступање интереса грађана,  истовремено помажемо институцијама да
своје  активности спроводе транспарентно и у  јавном интересу.  Наш је  циљ покретање  институција  како  би  се  поштовали важећи прописи  и
уважавало мишљење грађана. Желимо да обезбеђивањем чињеница и подршке помогнемо доносиоцима одлука да одлучују у интересу грађана. На
заједничком смо задатку.
Адреса: Бранка Крсмановића 14а, Параћин Телeфон: +381641116481,
емаил: pridruzise@pridruzise.rs, pridruziseparacin@gmail.com www.pridruzise.rs

Више информација на: https://www.facebook.com/pridruziseparacin #transparentno_iz_budzeta  
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