Извештај о спроведеној јавној расправи Плана развоја општине Бачки
Петровац за период 2020‐2027. године

Општина Бачки Петровац је приступила изради Плана развоја за период 2020‐2027 у јуну
месецу, Одлуком Већа заведену под бројем 016‐4/102‐2019. Израда Плана развоја се спроводила у
оквиру пројекта „Подршка успостављању система планирања и израде средњорочних планова
развоја локалне самоуправе“. Пројекат је спровео Програм Уједињених нација за развој у Србији уз
техничку подршку Сталне конференције градова и општина и уз финансијску подршку словачке
развојне помоћи.
Крајем новембра 2019. године, нацрт Плана развоја је завршен и предат Општинском Већу
Општине Бачки Петровац, где је Веће на својој седници, дана 26.11.2019. године упутило јавности
јавни позив за учешће на јавној расправи о Нацрту Плана развоја општине Бачки Петровац за период
2020‐2027, заведено под бројем 016‐4/233‐2019. Обавештење Већа да је процес Јавне расправе
започет је објављен на сајту Општине и на тај начин је јавност позивана да узме учешће у јавној
расправи.
Јавна расправа је трајала 20 дана и то до 15. децембра 2019. године. У току јавне расправе
организован је један отворени састанак и то 29. новембра 2019. године, где је јавности презентован
нацрт Плана развоја општине Бачки Петровац за период 2020‐2027. У току јавне расправе а и после
усвајања Плана развоја на седници СО, План развоја и сва пратећа документа се могу наћи на сајту
општине Бачки Петровац. Грађани су се позивали на отворени састанак путем огласне табле, путем
општинског сајта али општина је такође послала свим заинтересованим странама позив за учешће на
отвореном састанку путем маила. На отвореном састанку учествовали су представници јавног,
цивилног и приватног сектора као и консултанти ангажовани путем пројекта и представници Програма
Уједињених нација за развој у Србији. На отвореном састанку где је био презентован нацрт Плана
развоја, није било предлога за допуну Плана. У току целог процеса јавне расправе пристигла је само
један предлог за допуну и то да се у план развоја уврсти реконструкција и доградња постројења за
пречишћавање отпадних вода. Овај предлог је усвојен и стављен је у нацрт Плана развоја. Све остале
измене у Плану су биле техниче измене.
Дана 17. децембра 2019. године је на седници Општинског Већа утврђен предлог Плана развоја
са изменама и допунама и као такав упућен Скупштини Општине Бачки Петровац на усвајање.

У Бачком Петровцу,
Дана 17. децембра 2019. године

Извештај саставила
Данијела Фекете Керхони
Координаторка Канцеларије за локални економски развој

