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Овај документ је произведен у оквиру ВеБЕР пројекта Шема малих грантова за локалне ОЦД,
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1. УВОД
Иако има много дефиниција, главна начела партиципативне демократије су учешће
јавности, транспарентност и одговорност. И на Косову, законодавни оквир између осталог
заснива се на овим принципима. Устав, као највиши правни акт, прописује следеће:
„Локална самоуправа се заснива на принципима доброг управљања, транспарентности,
ефикасности и ефективности у пружању јавних услуга“.
Учешће јавности и транспарентност су испреплетени и међусобно се допуњују. Са једне
стране, транспарентност се остварује преко елемената као што су јавне расправе, приступ
јавним документима, итд. Док са друге стране, јасно је да се учешће јавности реализује
кроз учешће у процесу доношења одлука. Учешће јавности је средство за побољшање
транспарентности у администрацији локалне самоуправе.

1.1.

Опис пројекта

Пројекат “Јавне информације за све“ (Public information for All) спроводи организација
Медиа Пулс, на територији општине Лепосавић у периоду од јуна до децембра 2017.
године. Пројекат је подржан из програма ВеБЕР1 који се спроводи у шест земаља Западног
балкана а подржан је средствима Европске Уније и Краљевине Холандије. Током
спровођења овог пројекта предвиђено је постизање следећих резултата:





1

Грађани су боље упознати о праву на приступ јавним документима;
Представници локалних организација цивилног друштва боље информисани о
механизмима и процедурама везаним за право на приступ информацијама од
јавног значаја;
Релевантне заинтересоване стране и јавност боље информисани о посвећености
локалне самоуправе да обезбеди приступ информацијама од јавног значаја.

http://www.par-monitor.org/
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1.2.

Циљ извештаја

Мониторинг извештај је завршна активност пројекта “Јавне информације за све“ (Public
information for All), и у њему се налазе подаци који су прикупљени током спровођења
пројектних активности. Извештај се нарочито фокусира на рад Скупштине општине
Лепосавић, рад службе за увид у јавна документа и званичну интернет страницу општине
Лепосавић. Извештај пружа увид и у податке о ставовима грађана који су прикупљени у
почетној фази имплементације пројекта као и низ препорука и закључака проистеклих из
директног праћења поменутих институција.
Овај извештај ће бити прослеђен свим релевантим чиниоцима на локалном и
централном нивоу ради утицаја на побољшање рада локалних органа власти, а све у циљу
повећања транспарентности и одговорности институција према грађанима.

1.3.

Методологија

Извештај је припремљен користећи квалитативну и квантитавну методологију
истраживања. Приликом израде извештаја доминирало је деск истраживање, при чему је
најпре извршена анализа косовског законодавства са освртом на функционисање локалне
самоуправе на Косову (Закон о увиду у јавна документа, Закон о локалној самоуправи,
итд). Квантитативно истраживање укључило је 200 испитаника из општине Лепосавић, а
упитником су обухваћена питања у вези степена познавања грађанских права и
могућности у вези транспарентности и отворености локалних институција.
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2. ПРАВНИ ОКВИР
Иако правни оквир на Косову омогућава и даје грађанима право за учешће у процесу
доношења одлука или да од јавних службеника захтевају да буду одоговорни за своје
одлуке, грађани још увек нису упознати са начинима испуњавања ових права. Овај
проблем је нарочито присутан у четири северне општине са српском већином. Још један
од проблема који се тиче целокупне српске заједнице на Косову је лош превод закона на
српски језик, што може да доведе до различитог тумачења, као и до слободне
интерпретације од стране институција.

2.1.

Закон о увиду у јавна документа

Закон о увиду у јавна документа2 (у даљем тексту ЗУЈД) гарантује право свим
грађанима на приступ јавним документима. Поред овог закона члан 41. Устава Косова
гарантује правo грађана на приступ документима од јавног значаја. ЗУЈД дефинише да
свака јавна институција мора да има задужено лице, или читаво одељење, уколико је
неопходно, за јавно информисање.
Захтев за увид у јавни документ грађани могу да поднесу на било који начин, писмено
или усмено, при чему нису у обавези да наведу разлоге због који одређени документ
траже на увид. Јавне институције су дужне да у року од седам дана дају одговор у вези са
захтевом за увид у јавни документ, а у случајевима када захтев није одобрен потребно је
да се наведе и разлог одбијања. Такође, уколико захтев није одобрен тражиоц документа
има право на жалбу. Осим разматрања захтева, запослени у службама за јавно
информисање у обавези су да Канцеларији Премијера поднесу годишње извештаје о свом
раду, као и информације о одбијеним и одобреним захтевима за увид у јавна документа.
Закон о увиду у јавна документа, поред тога да је лоше преведен на српски језик, има и
недостатке који се тичу самог закона. Тако је чланом 9. предвиђено да након поновног
разматрања захтева, коначну одлуку да ли ће захтев за увид у документа тражиоцу бити
одобрен или не, доноси челник институције, у овом случају Градоначелник, на основу свог
убеђења.

2

https://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2010-215-ser.pdf
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Рокови који су прописани законом су разумни и институција има 7 дана од пријема
захтева да донесе одлуку о одобрењу или одбијању увида у тражени документ. Уколико
захтев није одобрен тражиоц има 15 дана после пријема одговора да институцији поднесе
захтев о поновном разматрању одлуке.
ЗУЈД дефинише да јавне институције имају законску обавезу да Канцеларији
Премијера поднесу годишњи извештај о броју примљених захтева за увид у јавна
документа, као и број одобрених и одбијених захтева. За општину Лепосавић у
Свеобухватном извештају за увид у јавна документа не могу се пронаћи било какве
информације, чак ни ко је лице које је задужено за пријем захтева, а исти случај је са
општинама Зубин Поток и Звечан.
Подзаконски акти који су произишли из ЗУЈД су следећи:
•

Уредба бр. 03/2011 о служби комуницирања владе са јавношћу;

•

Уредба бр. 1/2012 о етичком кодексу за службенике за комуницирање са јавношћу;

•

Уредба бр. 02/2012/МФ о тарифама за увид у јавнa документа;

• Уредба бр. 04/2012 о службеној евиденцији захтева за увид у јавна документа и
пакет стандардних докумената за потребе ПЈД;
•

Административно Упутство бр. 2008/09 о транспарентности у општинама;

•

Административно Упутство бр. 02/2011, о порталу Владе Косова;

•

Административно Упутство (МЈУ) бр. 01/2015 о веб-страницама јавних институција.

2.2.

Закон о локалној самоуправи

Основни закон о организацији и функционисању локалне управе на Косову је Закон о
локалној самоуправи3. Овај Закон дефинише законски статус општина, њихове
надлежности и опште принципе општинских финансија, организацију и функционисање
општинских органа, унутар општинску сарадњу и међуопштинске споразуме, укључујући
прекограничну сарадњу и односе између општина и централне власти.

3

http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2008_03-L040_sr.pdf
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Сви општински органи дужни су да грађанима обезбеде сва права и слободе без
икакве разлике у погледу расе, националне припадности, боје коже, пола, језика, верског
опредељења, политичког или другог мишљења, националног или социјалног порекла,
имовинског статуса или статуса на основу рођења, и да свима омогуће једнак и праведан
приступ општинским услугама на свим нивоима.
Седнице Скупштине општине су отворене за јавност, осим у случајевима када је
јавности забрањен приступ седницама уколико је испуњен неки од услова који су
прописани чланом 45.3. Закона о локалној самоуправи. Општине су дужне да јавност
информишу о одржавању редовних и ванредних седница Скупштине општине, седам
односно три радна дана пре седнице. Такође, овим законом је прописано да су општине
дужне да одрже најмање два јавна скупа у току године.
Закон о локалној самоуправи члановима 69, 70, 71 и 72 предвиђа и право грађана на
петицију, грађанске иницијативе, референдум и на предузимање иницијативе за смену
Градоначелника. Такође се предвиђа и право Скупштина општина о оснивању
консултативних одбора у циљу обезбеђивања учешћа грађана у процесу доношења
одлука. Статус ових одбора је саветодавни и чланови тих одбора би требали бити
искључиво грађани и представници организација цивилног друштва.

2.3.

Закон о службеном листу

Закон о службеном листу4, налаже свим јавним инситуцијама да правна акта која је
потребно објавити у службеном листу, доставе Канцеларији за објаве службеног листа у
штампаној и електронској верзији, и то у року од пет дана од дана усвајања. Уколико
документа не буду достављена у наведеном року, неће бити важећа на Косову.
Институција која доставља документ Канцеларији за објављивање, је одговорна за
садржај документа као и за могуће грешке у садржају правног акта.
Закон о службеном листу, због лошег превода и недовољно тачне дефиниције
дужности институција, оставља доста простора за слободну интерпретацију и тумачење
од стране институција. Општина Лепосавић на сајту службеног листа има објављена два
документа, статут општине и правилник о раду Скупштине општине. У остале три општине
на северу Косова, поређења ради, Зубин Поток и Звечан немају објављен ни један
документ, док општина Северна Митровица у службеном листу има објављене четири
4

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10680
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одлуке и статут општине. У погледу објављивања докумената, међу општинама са српском
већином на Косову је најтранспарентнија општина Штрпце, док је на нивоу читавог Косова
најтранспарентнија Приштина.

2.4.

Административно упутство о транспарентности у општинама

Административно упутство о транспарентости у општинама5 регулише учешће јавности
на седницама Скупштине општине и њених органа, обавезе о обавештавању јавности, те
учешће јавности у општинским одлукама и политикама итд.
Административно упутство, обавезује општине да поред организовања најмање два
јавна састанка у току године, такође организују додатне састанке о питањима која се тичу
општинског буџета, економског развоја, просторног планирања, општинских прихода итд.
Општина је дужна да грађане обавести најмање две недеље пре одржавања јавног скупа и
то путем јавног оглашавања, тј. путем медија и веб странице општине.

2.5.

Административно упутство о веб страницама јавних институција

Административно упутство о веб страницама јавних институција6 је званични документ
који одређује стандарде који би требало да испуне веб странице јавних институција. Оно
што је веома битно у овом административном упутству, а тиче се транспарентности рада,
је обавеза јавних институција да објаве е-маил адресу особе која је одоговорна за
комуницирање са јавношћу.
Ово упутство, у складу са Законом о употреби језика, обавезује све јавне институције,
укључујући и општине, да своје објаве објављују на службеним језицима Косова, као и на
енглеском језику.

5

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=11403

6

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=11007
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2.6.

Статут општине Лепосавић

Статут7 је највиши правни акт општине и као такав регулише функционисање општине у
складу са правним оквиром на централном нивоу којим се регулише функционисање
локалне самоуправе. Овај документ служи као основа за обезбеђивање спровођења
овлашћења и одговорности општине, као што је дефинисано Законом о локалној
самоуправи и другим законима. Статут третира многа питања, укључујући:








Уређење овлашћења општине;
Учешће грађана у доношењу одлука од јавног интереса;
Учешће грађана на седницама Скупштине општине;
Општинска тела;
Права и дужности одборника Скупштине општине;
Права заједница;
Финансијско управљање идр.

Закон о локалној самоуправи обавезује општине да у року од 60 дана од дана њиховог
оснивања усвоје статут општине, а општина која не усвоји статут проглашава се
нефункционалном.

7

https://gzk.rks-gov.net/ActsByCategoryInst.aspx?Index=3&InstID=111&CatID=117
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3. СТАВОВИ ГРАЂАНА
У првој фази пројекта, јуна 2017. године, спроведено је теренско истраживање у циљу
испитивања степена познавања, обавештености и ставова грађана у вези са радом
општинске канцеларије за увид у јавна документа и транспаретности локалне самоуправе.
Истраживањем је обухваћено 200 грађана, који живе на територији општине Лепосавић. У
Сочаници и Лешку, испитивањем је обухваћено по 50 грађана, док је у Лепосавићу
испитано 100 грађана. Узорак је чинило 110 мушкараца и 90 жена, старосне доби од 18 до
80 година. Резултати до којих смо стигли осликавају реалност на терену, и показују да
грађани нису довољно упознати са својим правима и могућностима које им закони
пружају.
Истраживањем се дошло до података да је 38% грађана општине Лепосавић
обухваћених истраживањем упознато са тим да су заседања Скупштине општине отворена
за јавност, док 62% грађана није упознато. Међутим, чак 86% грађана никада није
присуствовало заседању Скупштине општине. Ови резултати говоре у прилог томе да су
грађани обухваћени истраживањем упознати да су седнице Скупшине општине отворене
за јавност, међутим велики број испитаника никада није присуствовао заседању
Скупштине, што говори да су грађани пасивни у надгледања рада локалних органа власти.

Да

Не

14%

86%

Графикон 1. Одговори на питање: Да ли сте некада присуствовали заседању Скупштине општине?

И поред редовног емитовања заседања Скупштине општине Лепосавић на локалној
„РТВ МИР“, 19% испитаника није упознато да се снимак емитује, док 81% јесте. Међутим,
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од оних ипситаника који су упознати са емитовањем, 41% не гледа снимке седница никад,
51% гледа повремено, а да гледа снимак сваког заседања одговорило је свега 8%
испитаника. Ови подаци говоре у прилог томе да грађани нису претерано заинтересовани
за дешавања у локалној Скупштини, и да их превише не занима какве се одлуке доносе на
седницама, без обзира што многе директно утичу на њихов квалитет живота.
Гледам свако

Повремено

Не гледам

8%
41%
51%

Графикон 2. Одговори на питање: Колико често гледате снимак Скупштине на локалној ТВ станици?

Сајт општине Лепосавић постоји од 2015. године, међутим од испитаника који су
били укључени у истраживање свега 33% га посећује, док 67% испитаника наводи да не
посећује сајт. Тек 2% испитаника свакодневно посећује сајт, 14% повремено а једном
месечно сајт посећује 17% испитаника. У погледу корисности информација доступних на
сајту, чак 82% испитаних грађана није пронашло корисне информације, док 18% наводи да
сајт садржи потребне и корисне информације.
Да

Не

18%

82%

Графикон 3. Одговори на питање: Да ли сте на општинском сајту пронашли потребне информације?
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Увидом у садржај општинског сајта примећује се да он не садржи основне
информације (буџет општине, записници са заседања Скупштине општине итд.), што није у
складу са Административним упутством бр. 01/2015 о веб-страницама јавних институција.
То у великој мери потврђују и наводи испитаника, од којих је 11% на сајту пронашло огласе
за посао, 7% позиве за грантове, док 82% није пронашло корисне информације.
Служба за увид у јавна документа у општини Лепосавић постоји од 2015. године.
Међутим, грађани нису довољно упознати са њеним радом, што између осталог, показују
и резултати истраживања које је спровео тим Медиа Пулс-а. На основу поменутих
резултата, чак 84% испитаника није упознато са постојањем и функционисањем службе за
увид у јавна документа у општини Лепосавић. Ови подаци нису изненађујући, с обзиром
да служба за увид у јавна документа не постоји дуго, а новоформирана општина по
Косовском систему не ради довољно на промоцији свога рада, као ни на обавештавању
грађана о њиховим правима и обавезама.

Да

Не

16%

84%

Графикон 4. Одговори на питање: Да ли по вашем сазнању функционише служба за увид у јавна
документа?

Одговори анкетираних грађана на питање да ли су упознати са могућношћу на
приступ информацијама од јавног значаја су још упечатљивији. Чак 90% испитаника није
упознато, док свега 10% испитаника јесте. Закључак је такође, да грађани нису упознати ни
са врстама докумената од јавног значаја, јер чак 89% испитаника наводи да нема знања о
томе. И када се ради о важећим процедурама за увид у јавна документа, ситуација није
сјајна јер одговори испитаника указују на велико непознавање и необавештеност о датим
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процедурама. Наиме, само 7% грађана обухваћених истраживањем наводи да их познаје,
док 93% није упознато са њима.
Ову проблематику можемо посматрати двосмерно. С једне стране евидентна је
нефункционалност новоформиране општине по Законима Косова у погледу
транспарентности, а с друге велика незаинтересованост грађана за могућности учешћа у
доношењу одлука и надгледању рада локалних институција, као и незаинтересованост за
јавни живот уопште.

Да

Не

7%

93%

Графикон 5. Одговори на питање: Да ли сте упознати са процедурама за увид у јавна документа?

Колико су грађани мало упознати са радом новоформираних општина по косовском
систему, говори и податак да 74% испитаника сматра да се за увид у јавна документа треба
обратити институцији привременог органа8, 8% међународним организацијама, а 18%
новоформираној општини по косовском систему. Овај податак показује да иако општине
по косовском систему постоје од 2013. године, оне и даље код грађана представљају
непознаницу. У прилог оваквој ситуацији иде и њихово непотпуно успостављање и
непостојање општинских одељења, тако да привремени органи и даље служе грађанима у
испуњавању њихових свакодневних захтева.

8

Привремени орган је институција која је основана од стране Владе Републике Србије, а у циљу обављања
послова из надлежности Скупштине општине и извршних органа, све до конституисања нових општина по
косовском систему. Иако су локални избори одржани на северу Косова још 2013. године, привремени органи
и даље су функционални у свим општинама, како на северу Косова, тако и у општинама јужно од реке Ибар.
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1

2

3

4

5

5%
16%

26%

30%

23%

Графикон 6. Одговори на питање: На скали од 1 до 5 оцените колико је општина Лепосавић отворена за
сарадању са грађанима?

Општина Лепосавић није довољно транспарентна и отворена према грађанима у
свом раду, што је примећено и након вишемесечног праћења рада одређених општинских
структура које је спроведено од стране тима Медиа Пулс-а. Ово потврђују и ставови
анкетираних грађана, где свега 5% њих отвореност општине за сарадњу са грађанима
оцењује са 5, а чак 26% анкетираних са 1. На графикону 6 се види и да релативно велики
проценат грађана отвореност општине оцењује са 2 и 3, што недвосмислено рефлектује
незадовољство или низак ниво задовољства транспарентношћу рада локалне управе.
Овакви резултати упућују на неопходност предузимања хитних конкретних мера од
стране општинских структура, усмерених на унапређење ситуације у вези отворености и
транспарентости а у циљу повећања степена грађанског учешћа у вршењу власти и
праћењa рада органа локалне управе. Међутим, судећи по ставовима испитаника по
питању унапређења овакве ситуације, може се закључити да су грађани поприлично
сумнњичави у било какав напредак. Свега 21% испитаника сматра да ће општина постати
транспарентнија, 54% предвиђа непромењено стање, док 25% прогнозира да неће.
Овакви резултати нису изненађујући, с обзиром да је евидентно дугогодишње
незадовољство грађана локалним политичким приликама и целокупним контекстом
управљања општином. У условима дугогодишњег институционалног паралелизма и крхке
владавине права на северу Косова, код грађана се јавља утисак о отуђености и
затворености институција и њиховом формалном постојању. Такво институционално
наслеђе не пружа много обећања за побољшање ситуације, барем не у неко догледно
време.
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Неће

Остаће иста ситуација

21%

Хоће

25%

54%

Графикон 7. Одговори на питање: Да ли ће општина Лепосавић у следећих годину дана бити
транспарентија у раду?
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4. ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ОПШТИНСКИХ СТРУКТУРА
На основу вишемесечног праћења рада неколико општинских структура, примећено је
да у њиховом раду може да дође до одређених унапређења у погледу транспарентности и
отворености према грађанима.

4.1.

Праћење заседања скупштине општине Лепосавић

Скупштина општине Лепосавић има 19 одборника, и сви они имају једнака права и
могућности да учествују у раду Скупштине. Скупштина општине Лепосавић је дужна да
током календарске године одржи минимум десет редовних заседања. У периоду од 1. јуна
до 30. новембра Скупштина општине Лепосавић је одржала 5 седница, од чега је једна
била јавна расправа о предлогу буџета за 2018 годину.
Јавност се о заседањима обавештава преко огласне табле која се налази у згради
општине, док се сајт општине не користи за обавештавања о заседањима Скупштине.
Предвиђени рок од 7 дана да обавести јавност о заседањима Скупштине општине није
испоштован увек.
Треће редовно заседање Скупштине општине одржано је 22. 06. 2017 године. На овој
седници је било присутно 16 од 19 одборника, а седници није присуствовао
Градоначелник. За усвајање је био предвиђен следећи дневни ред:




Усвајање записника са прве ванредне седнице Скупштине општине Лепосавић;
Представљање и разматрање Извештаја о извршењу буџета за општину
Лепосавић за период јануар-март 2017. године;
Текућа питања.

Дневни ред је усвојен са 13 гласова за, а троје одборника било је уздржано. Директор
департмана за буџет и финансије представио је тромесечни извештај о извршењу буџета
за период јануар-март 2017. године. Након представљања извештаја, неколико присутних
одборника је заједно са Председавајућим Скупштине изнело примедбе на закаснело
приспеће извештаја и критиковало рад актуелног Градоначелника оптуживши га за
спровођење самовоље.
Иста група одборника је затражила од директора департмана за буџет и финансије
припремање финансијског извештаја за претходне 3 године и његову јавну презентацију
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на следећем заседању Скупштине општине. Упућен му је и захтев за преиспитивање дуга
општине од 495.000€ за пројекте који су спроведени у претходним годинама.
Четврта редовна седница одржана је 10. 07. 2017. године, и заказана је шест дана
раније, што није по законским прописима. Присутно је било 15 од 19 одборника, на овој
седници Градоначелник поново није био присутан, као ни Председавајући скупштине. За
усвајање је био предвиђен следећи дневни ред:




Усвајање записника са треће редовне седнице Скупштине општине Лепосавић;
Представљање и разматрање првог буџетског циркулара 2018/01;
Текућа питања.

Дневни ред је усвојен са 12 гласова, док је троје одборника било уздржано. Захтев који
су одборници и председавајући изнели директору департмана за буџет и финансије са
треће седнице о јавном представљању финансијског извештаја за претходне три године
није испуњен. С обзиром да седници нису присуствовали ни Градоначелник као ни
Председавајући Скупштине, седница није дуго трајала.
Пета редовна седница Скупштине општине Лепосавић одржана је 06. 09.2017.
Заказана је у законском року и било је присутно 17 од 19 одборника, а Градоначелник није
био присутан, као ни на претходним седницама које су праћене. Са 14 гласова за, и троје
уздржаних, усвојен је следећи дневни ред:







Усвајање записника са четврте редовне седнице Скупштине општине
Лепосавић;
Представљање и разматрање финансијског извештаја за период јануар-јун 2017.
године буџета општине Лепосавић;
Представљање и разматрање буџетског оквира 2018/2 за општину Лепосавић;
Представљање и разматрање Извештаја скупштинске комисије за утврђивање
степена реализације и утрошка финансијских средстава за капиталне пројекте
из 2015 и 2016. године;
Текућа питања.

Ову седницу су обележиле поновне критике на рад Градоначелника. Наиме,
формирана је општинска комисија за процену реализације капиталних пројеката, чији
представници су изнели низ оптужби на рад Градоначелника и указали на потрошена
средства за пројекте који су делимично реализовани, као и на пројекте који нису
реализовани а за које су средства такође потрошена. Представници комисије су директно
оптужили Градоначелника и позвали га на одговорност за штету у износу од 2.340,967€,
која је начињена општини Лепосавић и њеним грађанима.
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Одборници који долазе из странке Градоначелника, одбили су да расправаљају о овом
извештају, изневши примедбу његовог закаснелог достављања и немогућности припреме
за расправу.
Финансијски извештај за период јануар - јун 2017. године за општину Лепосавић,
представљен је од стране директора департмана за буџет и финансије, након чега су
уследиле критике од групе одборника и Председавајућег на кашњење у његовом
приспећу и на бесмисленост расправе о њему у моменту његовог представљања.
Јавна расправа о предлогу буџета општине Лепосавић одржана је 26.09.2017. године, а
присуствовао јој је велики број грађана, представници невладиног сектора и медији. Јавна
расправа је трајала дуго, и сваком од присутних грађана је пружена прилика да дискутује и
изнесе предлоге за финансирање из буџета општине. Као и на прошлим седницама и на
овој се могло чути доста критика на рад Градоначелника.
Предлог пројекта за уређење излетишта, који су поднели представници организације
Медиа Пулс, је усвојен и планиран у буџету за 2018. годину.
На основу овога се може закључити да Скупштина општине и одборници имају слуха и
разумевања за предлоге и потребе грађана општине Лепосавић. С друге стране, грађани
су недовољно информисани о својим могућностима у планирању општинског буџета, што
објашњава занемарљив број предлога приспелих непосредно од стране грађана и
њихових удружења.
Шеста редовна седница Скупштине општине Лепосавић одржана је 28.09.2017.
године, којој је присуствовало 17 од 19 одборника, а на овој седници био је присутан и
Градоначелник. Предложени дневни ред је усвојен гласовима свих 17 присутних
одборника, а садржао је:




Усвајање записника са пете редовне седнице Скупштине општине Лепосавић;
Разматрање и усвајање предлога Одлуке о буџету општине Лепосавић за 2018.
годину;
Текућа питања.

Расправа о другој тачки дневног реда била је веома жустра, што је за последицу имало
останак свега 12 одборника у скупштинској сали у моменту гласања о буџету. Седницу је
напустио и Градоначелник.
И на овој седници је дошло до међусобног оптуживања. Председавајући је оптужио
Градоначелника да буџет који је он предложио је нереалан и да се из године у годину
финансирају једни те исти пројекти.
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Одборник из редова бошњачке мањинске заједнице је изјавио да неће да подржи ни
један ни други буџет, јер нису уврштени предлози пројеката из заједнице из које он
долази.
Буџет за 2018. годину је усвојен са једанеаст гласова за и једним гласом против.

Из претходно наведеног се може закључити да је рад Скупштине општине Лепосавић у
периоду надгледања обележила атмосфера препирки и размирица између
супростављених локалних политичких струја, што је у великој мери паралисало не само
рад Скупштине, већ и функционисање целокупне општине и њених служби. У таквој
атмосфери, заседања су личила на бескорисне, често и вулгарне расправе о стварима које
нису од сушинског значаја за грађане.
У ситуацији када извршна власт није имала већину у локалној скупштини, нису
постојали услови за постизање консензуса о битним одлукама од важности за
свакодневни живот грађана, али ни услови за реализацију бројних инфраструктурних
пројеката. Непостојање подршке извршној власти од стране скупштине је довело до
парализовања у раду локалне управе, што је између осталог довело до веома ниског
степена искоришћења општинских буџетских средстава, а нарочито оних намењеним тзв.
капиталним инвестицијама. Поред тога, дошло је и до застоја у реализацији пројеката
финансираних од страних донатора и из других фондова.

4.2.

Служба за увид у јавна документа

Служба за увид у јавна документа у општини Лепосавић постоји од 2015 године. У
периоду од јуна до септембра 2017. године служба није функционисала. Служба тренутно
има једно запослено лице, и до сада није примила ни један захтев за увид у јавна
документа. Грађани се овој служби могу обратити путем интернета, при чему се у наслову
поруке мора навести да је упућена служби за увид у јавна документа. Службеници ово
објашњавају чињеницом да општина користи само једну адресу за електронску
комуникацију. Наравно, захтеви се могу поднети и писаним путем у просторијама службе.
Општина грађане информише путем своје интернет странице и путем локалних медија и
портала.
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4.3.

Веб сајт

Општина Лепосавић по косовском систему, од августа 2016. године има званични веб
сајт. Сајт општине се углавном користи за промоцију рада кабинета Градоначелника и
општине, а на њему доминирају вести које се објављују након завршетка радова као што
су асфалтирања путева или изградња стамбених објеката. У периоду праћења, на сајту се
нису могле пронаћи сервисне информације, осим једне вести о рашчишћавању сеоских
путева од снежних наноса.
На сајту су се могле наћи и информације о конкурсима за посао и грантовима које је
расписивала општина. Примећено је да је од момента објаве позива до рока за предају
документације остављено довољно времена грађанима за припрему и конкурисање.
Међутим, ове објаве су пратили одређени технички недостаци, као нпр. њихово
постављање у формату јпг (jpg), што може упутити на ограничена информатичка знања
запослених који су задужени за одржавање веб сајта. Веб сајт општине се често ажурира, а
приметно је да се сајт општине користи у сврхе промоције рада општине и кабинета
Градоначелника, што је посебно изражено у току предизборних кампања за
парламентарне и локалне изборе. Ово није изненађујуће, јер се у поменутим периодима
обично интензивирају активности локалних институција. Међутим, и поред законске
обавезе, на сајту се не могу пронаћи буџет општине, записници са заседања скупштине,
као ни позиви за заседања скупштине. На сајту су доступна стратешка документа која је
усвојила скупштина општине. Информације о директорима одељења, као и њихови
контакт бројеви доступни су на сајту, док контакт информације Градоначелника нису
доступне. Званична страница општине Лепосавић није доступна на Facebook-u или другим
друштвеним мрежама.
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5. ПРЕПОРУКЕ
1.
Општина Лепосавић треба да унапреди своје односе са јавношћу и информише
шире грађанство о могућностима у вези са правом увида у јавна документа. Служба за
јавно информисање мора имати проактивнији приступ како би била што доступнија
грађанима и медијима. Обавезно објавити и контакт информације запослених у овој
служби на итернет страници општине.
2.
Обележавање, од стране општинске администрације, Међународног дана права
јавности да зна (Right to Know Day) 28. септембра, као вид промоције канцеларије за увид
у јавна документа или покретање више акција на овај дан у циљу повећане отворености
општине према грађанима и охрабривању грађана за учешће у процесу доношења одлука.
3.
Општина Лепосавић користи веб сајт, међутим, информације које се налазе на сајту
се мораjу изменити и допунити и општина мора почети да обезбеди и пружа:
а.
б.
ц.
д.
е.
ф.
г.

сервисне информације;
више контактних информација о запосленима у одељењима;
информације о датумима одржавања седница Скупштине;
информације о усвојеним тачкама са заседања Скупштине;
информације о расположивим и утрошеним буџетским средствима;
информације о одржавању јавних дискусија за планирање буџета;
стално ажурирање веб странице.

4.
Због великог броја међународних организација које функционишу на Косову, веб
страница општине би требала имати и објаве које су преведене на енглески језик. Такође
би требало превести и општинска стратешка документа и тако их учинити доступним
потенцијалним донаторима и инвеститорима.
5.
Незаинтересованост грађана је идентификована као део проблема
транспарентности који није директно повезан са радом општине. Међутим, општина мора
приступити решавању проблема укључивања грађана у процес израде локалних политика
и стратегија за њихово спровођење. Тај приступ може подразумевати:
а. успостављање канцеларије за информисање;
б. Увођење праксе одржавања редовних састанака општинских представника
са сеоским становништвом, с обзиром да општина Лепосавић у свом саставу
има 72 села и по површини је једна од највећих на Косову.
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ц. информисање грађана путем постера у зонама густог саобраћаја,
коришћење локалних радио и ТВ станица, појединачни позиви за представнике
села.
6.
Одржавање минимум два јавна састанка годишње, као што је и предвиђено
статуом општине. Више јавних састанка годишње довело би до повећаног учешћа јавности
у доношењу одлука, а општина Лепосавић би јавним састанцима унапредила своју
транспарентност.
7.
Одборници политичких странака би требали да се више фокусирају на текуће
проблеме који се тичу општег добра становништва и развоја општине, а мање на теме које
се уско тичу међупартијских размирица и препирки.
8.
Осим неколико одборника који се увек јављају за реч и долазе припремљени на
заседања Скупштине општине, велика већина није припремљена за расправе и није
упућена у прослеђени радни материјал, што доводи до немогућности учешћа у расправи и
пружања конструктивног доприноса процесу доношења одлука. Одборници би требали
да долазе спремни на заседања и дају свој допринос раду Скупштине када је год то
могуће. Тиме показују своју одговорност према грађанима који су им дали мандат за
заступање њихових интереса.
9.
Међународне организације и организације цивилног друштва би требале више да
се укључе у процес надгледања новоформираних косовских општина на северу Косова.
Поред тога, с обзиром да општина Лепосавић нема формирана општинска одељења и
службе, међународне организације могу допринети процесу њиховог успостављања и
функционисања кроз подизање општих профсионалних капацитета запослених и боље
упознавање са важећим прописима и процедурама.
10.
Централне институције би требале више пажње да посвете новоформираним
општинама на северу и пруже подршку кроз надгледање и саветовање. Од користи би
биле и размене искустава и добрих пракси са службеницима сличних косовских општина
које имају дугогодишње искуство у институционалном систему Косова.
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