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Општина Источна Илиџа 
УСПОСТАВЉАЊЕ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА 

 

Основна правила партиципативног буџета: 

 

1.Правила за пројектне приједлоге за партиципативни буџет (у даљем 

тексту ПБ) одређују који приједлози грађана могу бити финансирани из 

ПБ и служи за провјеру у којој су мјери ови приједлози одговарајући за  

реализацију. 

2.Правила за приједлоге грађана одређују ко може предати приједлог за 

ПБ . 

3.Правила за формални облик приједлога одређују формалне захтјеве, 

односно како треба изгледати приједлог.  

4.Правила за формални поступак предаје приједлога регулишу, на који 

начин грађани могу предати своје пројектне приједлоге.  

5.Правила за избор приједлога одређених за реализацију одређују на 

који начин се од пројеката који су изводљиви врши избор пројеката 

одређених за реализацију.  

 

      1. Правила за пројектне приједлоге: 

•Реализација пројекта мора бити у локалној надлежности, надлежности 

локалне самоуправе - општине. 

•У случају инвестиционог пројекта мора се радити о пројекту који се 

реализује на земљишту или објекту који је у власништву општине или 

мора постојати прелиминарна сагласност власника и вијећа опћине са 

реализацијом пројекта.   

•Трошкови пројекта не смију бити виши од 50 % укупног износа 

одређеног за партиципативни буџет. (Радна група треба да одреди 

максимални износ појединачног пројекта) 

•Пројекат мора бити реализован у року од 1 године од избора на 

финалном гласању. 

•Пројекат неће генерисати оперативне трошкове више од 10 % средстава 

потребних за његово иницијално извођење. 
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       2. Правила за приједлоге грађана: 

•Приједлог може предати сваки грађанин општине старији од16 година 

•Приједлог мора бити израђен на формално исправан начин (тачка 3) 

•Приједлог пројекта  мора имати подршку минимално 10 градјана 

•Сваки грађанин може предати само један пројекат и подржати два 

пројекта.  

 

     3. Правила за формални облик приједлога: 

Приједлози грађана ће имати облик пројекта у којем ће бити наведено и 

описано сљедеће: 

•назив 

 

•опис почетне, тренутне ситуације на коју аутор/ауторка приједлога 

реагује ово укључује и тачну спецификацију мјеста и илустративне 

фотографије 

•опис приједлога рјешења (сврха, циљ, активности итд.) 

•опис на кога ће предложено рјешење имати највећи утјецај и коме је 

пројекат намијењен 

•претпостављени трошкови за реализацију приједлога 

•контакти аутора односно адреса становања, телефон, е-маил (ако 

постоји) 

 

Дио описа пројектног приједлога мора бити и  илустрација, чији аутор је 

предлагач приједлога или има ауторска права на илустрацију (нпр. 

фотографија тренутног стања, али и слике, скице и слично које илуструју 

приједлог), евентуално писмена сагласност  власника са реализацијом 

инвестиционог пројекта на властитом земљишту. 

 

     4. Правила за формални поступак предаје приједлога: 

У овој фази је циљ максимизирати број приједлога, због тога 

координатор ПБ комуницира са аутором одмах након предаје приједлога  

•Приједлог се предаје општини у писаној форми на протокол протокол са 

јасном назнаком за шта. 

•Приједлоге пројеката прикупља координатор, који врши контролу 

формалне исправности.  

•У случају да пројекат испуњава формалне услове прослијеђује се 

надлежном општинском одјељењу.  
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•У случају формалних недостатака приједлог се враћа аутору на дораду, 

са роком од 15 дана. 

 

 

5. Правила за избор приједлога одређених за реализацију: 

•У гласању могу учествовати грађани општине/града, старији од 16 

година. 

•Гласање се врши електронски и у писаној форми.  

•Начин овјере гласача, електронски-смс код, лицно- потпис,адреса. 

•Гласач може максимално гласати за два пројекта, али једном пројекту                                             

 максимално један глас 

•Гласање траје 15 дана.  

       

 

СТРАТЕГИЈА ИНФОРМИСАЊА – ПРИЈЕДЛОГ КАНАЛА ИНФОРМИСАЊА 

  

  Принтани медији: 

•Постери – мјеста гдје их поставити 

•Летци – начини дистрибуције 

   Електронски медији: 

•Wеб странице – пројекта, опћине 

•Друштвени медији – ФацеБоокје минимум (новипрофил) 

•Електронскеновине/wеб вијести – ко има /управља базом података? 

•Локални ТВ/радио 

   Директни контакти 

•Школе, основне, средње, вртићи 

•Рекреативни и спортскиклубови 

•Културна мјеста (библиотеке,позоришта, цафеи) 

•Презентатори (популарне особе) 

           •Представници мјесних заједница 
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