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Вршац,  27. септембар 2022. 



У оквиру реализације пројекта израде Плана развоја града Вршца 2022-2028, који реализује 

Град Вршац уз подршку стручног консултантског тима BDS Consulting доо из Београда, у 

периоду 07.09.2022 – 23.09.2022. године спроведенa је јавнa расправa на Нацрт плана. 

 

Градско веће града Вршца на седници одржаној 06.09.2022 донело је Закључак бр. 06.2-

14/2022-III-01 којим се прихвата радна верзија Нацрта Плана развоја града Вршца за период 

2022-2028 и доноси Програм јавне расправе о нацрту Плана Закључак о спровођењу јавне 

расправе на Нацрт плана развоја града Вршца 2022-2028 којим је утврђен и Програм јавне 

расправе. 

 

Јавна расправа организована је у складу са Законом о планском систему и Уредбом о 

методологији управљања јавним политикама, која прописује континуирану укљученост 

заинтересованих страна и јавности и процесе консултација као обавезни елемент процеса 

израде дугогорочних планова развоја. У ранијим фазама пројекта консултациони процеси 

укључили су такође организацију фокус група по усвојеним планским областима као и 

интерактивни поступак анкетирања јавности, на основу којег је већ прикупљен и усвојен низ 

корисних сугестија заинтересованих страна у изради Нацрта плана развоја града Вршца. 

 

Јавна расправа  о Нацрту плана развоја града Вршца обухватила је следеће активности: 

1. Радна верзија Нацрта плана развоја града Вршца 2022-2028 поднета је од стране стручних 

консултаната Координационом тиму града Вршца и Радним групама 26.08.2022. 

2. По усвајању од стране Координационог тима, радна верзија Нацрта плана је поднета на 

разматрање Градском већу града Вршца, које је у свом Закључку усвојило радну верзију и 

одобрило спровођењу јавне расправе на Нацрт плана уз доношење Програмом јавне 

расправе.  

3. Јавна расправа започета је 07.09.2022. године постављањем Нацрта Плана развоја на 

интернет портал Града Вршца www.vrsac.com   и јавним позивом грађанству да своје сугестије 

и предлоге на Нацрт плана достави електронским путем на адресу ler@vrsac.org.rs или 

писаним путем на адресу: Градска управа града Вршца, Одељење за привреду, 

пољопривреду и локални економски развој, закључно са 23.09.2022, као и позивом свим 

заинтересованим да 23.09.2022 учествују на отвореном састанку у великој сали Градске 

управе са почетком у 11 часова на којем ће бити представљен Нацрт плана развоја. 

Јавни позив: 

http://www.vrsac.com/ViewNews.aspx?NewsId=3954&Lang=cir&Pid=2 

 

Програм јавне расправе: 

http://www.vrsac.com/docs/obavestenja/3954_planrazvoja.pdf 

4. Поступак јавне расправе заокружен је 23.09.2022. године када је одржан отворени састанак 

у сали Градске Управе Вршца са почетком у 11 часова. Отвореној јавној расправи 

присуствовало је 15 учесника, међу којима су били представници Координационог тима, 

http://www.vrsac.com/
mailto:ler@vrsac.org.rs
http://www.vrsac.com/ViewNews.aspx?NewsId=3954&Lang=cir&Pid=2
http://www.vrsac.com/docs/obavestenja/3954_planrazvoja.pdf


чланови консултантског тима, представници организационих јединица Градске управе, јавних 

и комуналних предузећа, јавних служби и установа. 

У име Градске Управе скупу се обратила Славица Поповић, начелник Градске управе и 

заменик председника Координационог тима, која је представила досадашњи ток пројекта 

израде Плана развоја и отворила расправу. 

У име консултантског стручног тима скупу се обратио заменик руководиоца пројектног тима 

Слободан Мијаиловић, који је представио реализоване фазе у изради Нацрта плана и 

предочио наредне кораке до усвајања Плана развоја, као и обавезе ЈЛС Вршац у вези израде 

Средњорочног плана за период 2023-25 одмах по усвајању Плана развоја. 

5. Током периода јавне расправе није било нових предлога од стране грађана упућених 

електронском поштом или дописом на адресу Градске управе. На отвореном састанку 

поднета су 2 предлога за измене и 1 питање за допунско образложење од стране 

представника секретаријата Градске Управе Вршца. 

По завршетку јавне расправе, на интернет страници Града Вршца у складу са регулативом 

израде планских докумената ЈЛС биће постављен овај Извештај о спроведеној јавној 

расправи. 

6. Сви поднети предлози на Нацрт плана су са дужном пажњом размотрени од стране Радних 

група , стручног консултантског тима и Координационог тима и донете су следеће одлуке: 

Усвојена су два поднета предлога, на основу којих су спроведене релевантне измене и допуне 

Нацрта плана и пратећих Анекса, а за поднето питање у вези индикатора је дато допунско 

образложење стручног консултантског тима. 

 

Предлог 1. 

Област планирања: Инфраструктура и урбанизам ; Локална управа и ком. делатности 
 

Развојни циљ/мера,  
текст Нацрта на које се 
односи предлог: 

Текст Нацрта и Анекс 1 у делу просторног планирања 
 

Предлагач: Гордана Милојковић, сарадник Одељења за просторно  
планирање, урбанизам и грађевинарство 

Текст предлога/сугестије: У тексту Нацрта и Анекса 1 Плана развоја Вршца  неопходно је  
спровести следеће допуне:  
- у поднаслову "Урбанистичко планирање" преглед постојећих 
урбанистичких планова допунити са  Просторним планом подручја 
посебне намене предела „Вршачке планине“, и 
- наведени табеларни приказ постојећих урбанистичких планова на 
територији града Вршца, допунити и плановима који су тренутно у  
изради. 

Образложење предлога: Врло је важно да у дијагнози стања поред завршених не буду 
изостављени и плански документи који су актуелно у изради и имају 



значај у одређивању пројекције развоја и просторне организације 
насеља, као и заштите, уређења и наменског коришћења простора. 

Мишљење надлежних 
стручних служби: 

Сагласни 
 
 

Одлука Координационог 
тима и образложење: 

Предлог се усваја. 
 
У тексту Нацрта и Анексу 1 унети усвојене допуне. 

 

 

Предлог 2. 

Област планирања: Инфраструктура и урбанизам ; Локална управа и ком. делатности 
 

Развојни циљ/мера,  
текст Нацрта на које се 
односи предлог: 

Приоритетни циљ 2.1. Изградња, реконструкција и обнављање 
инфраструктура и мрежа (комуналне, саобраћајне, енергетске, и  
др.) које подржавају динамични развој Града 

Предлагач: Вања Радека, начелник Одељења за буџет и финансије 
 

Текст предлога/сугестије: Комплексност индикатора за праћење остварења приоритетног циља 2.1. 
2.1. – размотрити  

Образложење предлога: Постоји потенцијална немогућност остваривања циљних вредности 
дефинисаних индикатора за 2028. годину, а да разлог томе није у 
надлежности ЈЛС.  Дефинисани индикатори (нпр.2.1.1. Изграђеност  
брзе саобраћајнице /аутопута Београд-Вршац- румунска граница , 
2.1.2.Изграђеност обилазнице око Вршца, 2.1.3. Електрификација  
пруге Београд-Вршац- румунска граница ) у већем делу нису у  
домену надлежности ЈЛС. 
 

Мишљење надлежних 
стручних служби: 

Консултантски тим је образложио избор поменутих индикатора  
следећом аргументацијом : 
 
Обзиром да у време израде Плана развоја ЈЛС нису реализовани 
Планови развоја Републике Србије односно АП Војводине као  
планска акта вишег реда са којима би План ЈЛС требало да буде  
у спрези и сагласности, став који су пројектни тимови заузели је 
да се у Плану развоја ЈЛС Вршац помену ови инфраструктурни  
подухвати из следећих разлога: 
-пројекти су најављени и постоји висока извесност да ће бити  
 активирани  у новом седмогодишњем планском циклусу, 
-пројекти су од највишег стратешког значаја за развој ЈЛС Вршац и    
 Јужнобанатског округа и њихово даље одлагање може да проузрокује оз 
 стагнацију или успоравање развоја подручја и привредних активности 
-у сваком од ових пројеката ЈЛС Вршац ће имати значајну улогу и  
 потребно је да се благовремено и проактивно реализују различите  
 припремне активности како би се обезбедила подршка  



надлежним централним институцијама из домена надлежности ЈЛС 
 

Одлука Координационог 
тима и образложење: 

Усваја се образложење стручног тима и задржавају се предложени 
индикатори за праћење остварења. Конкретне акције за које је ЈЛС  
Вршац надлежна по питању ових инфраструктурних пројеката као и 
прецизнији индикатори у корелацији са наведеним из Плана развоја  
биће детаљније разрађени током израде првог Средњорочног плана 
2023-25 и ажурирани у склопу периодичног мониторинга остварења 
планова. 

 

Предлог 3. 

Област планирања: Друштвене делатности 

Развојни циљ/мера,  
текст Нацрта на које се 
односи предлог: 

Приоритетни циљ 3.1. Улагања у инфраструктуру и програме у 
области социјалне и здравствене заштите 

Предлагач: Маја Ристић-Лажетић, чланица Градског већа за здравство и социјалну  
заштиту 

Текст предлога/сугестије: Предлог је да се у образложење циља дода и акција: 
деинституционализација услуга здравствене заштите 

Образложење предлога: Деинституционализација подразумева збрињавање пацијената који 
су у институцијама и њихово премештање на неинституционалне 
услове. Развој нових друштвених услуга које ће спречити одвајање 
пацијената од домова, као и обезбеђивање њиховог адекватног 
третмана. Неопходно је отворити још један Центар за деменцију у 
области здравствене заштите, као што се у области социјалне заштите 
већ ради на проширењу услуга хранитељства. 

Мишљење надлежних 
стручних служби: 

Сагласни 

Одлука Координационог 
тима и образложење: 

Предлог се усваја. 
 
У тексту Нацрта и Анексу 1 унети усвојене допуне. 

 

 

У закључку овог Извештаја може се констатовати да је поступак јавне расправе допринео 

квалитету планског процеса као и тексту Нацрта плана развоја у следећим елементима: 

• На основу сугестија са јавне расправе појашњени су и прецизирани појединих развојни 

циљеви и индикатори за праћење. 

 

• Овим поступком јавне расправе и целог консултационог процеса стечено је врло 

значајно искуство у примени нове законске регулативе у области израде планских 

докумената за ниво ЈЛС Вршац као и савремених јавних политика  у складу са праксом 

развијених демократија.  Током целог пројекта израде плана у континуитету су текли 

консултативни процеси на више нивоа што је у значајној мери допринело квалитету 



планског документа, како на нивоу дијагнозе стања, тако и на нивоу дефинисања 

развојних праваца и циљева, чиме су постављени нови стандарди у смислу укључења 

јавности и транспарентности стратешко-планских процеса ЈЛС Вршац. 

 

• У припреми и реализацији свих консултативних процеса током  пројекта израде плана, 

учествовао је велики број представника секретаријата и служби Градске управе, 

установа, ЈКП и других организација. Драгоцена искуства стечена у овом процесу у 

значајној мери ће утицати на унапређење стручних компетенција свих учесника и 

служби које су учествовале, као и припремљености за имплементацију будућих 

планских процеса, пре свега Средњорочних планова као детаљнијој разради 

постављених циљева из Плана развоја. 

 

Одељење за привреду, пољопривреду и  

локално-економски развој 


