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 Општинско веће општине Бач, на седници одржаној 25.01.2022. године, донело 

је Одлуку којим се одређује спровођење јавне расправе о Нацрту Плана развоја 

општине Бач за период 2022-2028. године и утврђује Програм јавне расправе, и 

упутило јавни позив за учешће у јавној расправи, који је истог дана објављен на 

званичној интернет презентацији општине Бач. 

 

 Јавна расправа о Нацрту одлуке одржана је од 26.01.2022. године до 

14.02.2022. године. У складу са Програмом јавне расправе отворени састанак 

представника надлежних органа Општине, односно јавних служби са 

заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана и средстава јавног 

обавештавања, одржан је 10.02.2022. године у Свечаној сали Општинске управе Бач, 

са почетком у 11:00 часова. 

 

 Испред јавног сектора отвореном састанку су присуствовали: Драган 

Амиџић, председник СО Бач; Марина Балабан, заменица председника општине и 

координаторка тима за израду Плана развоја; Никола Вулетић, помоћник 

председника општине; Јелена Ковачевић, руководилац Одељења за привреду, 

пољопривреду и економски развој и члан тима за израду Плана развоја; као и Никола 

Бањац, сарадник у Канцеларији за ЛЕР, члан тима за израду Плана развоја.  

Испред цивилног сектора отвореном састанку су присуствовали: Јан Трусина, 

испред Клуб пољопривредника Селенча и Виктор Генић, испред Фудбалског клуба 

“Тврђава“ Бач. 

 

 Записник на отвореном састанку водила: Јелена Ковачевић. 

 

 Током дискусије на отвореном састанку, представник ФК „Тврђава“ Бач је 

истакао да је интересовање њега, као спортског радника, да се спорт подигне на један 

виши ниво и да се што више младих укључи у спортске активности.  

 

 Марина Балабан испред Координационог тима је образложила да је активно 

учешће у изради нацрта имао Спортски савез општине, те да ће се неки предлози за 

развој спорта наћи у средњорочном плану општине, који је ће бити у изради у 

наредном периоду. 

 

 Представник Клуба пољопривредника се осврнуо на пољопривреду и 

сачињену анализу у тој области. Истакао је да се требају стварати услови како би се 

индивидуалном пољопривреднику олакшала прозводња и пословање, те да је  

 

 

 



 

приоритетни циљ: Унапређење пољопривривредне производње и остваривање већих 

прихода пољопривредних произвођача у значајној мери разрадио ову проблематику. 

 

 Координаторка је истакла да дефинисана мера: Субвенционисање инвестиција 

у физичка средства пољопривредних газдинастава у великој мери досеже до великог 

броја индивидусланих произвођача и подстиче развој и улагања на њиховим 

пољопривредним газдинствима, те да је то мера која је добро прихваћена и 

препозната као добар пример и за наредни плански период. 

 

У наставку дискусије, чланови тима су презентовали предлоге које су од чланова 

тематских група пристигле у периоду Јавне расправе, а  у вези нацрта Плана развоја 

општине 2022-2028. Разматрајући појединачно предлози су били следећи: 

• У Развојни правац „Уређење комуналне и саобраћајне инфраструктуре“ унети 

нови приоритетни циљ „Развој услуга које ће бити грађанима и привреди на 

располагању, а које се базирају на информационој инфраструктури“. Овај 

предлог је пристигао од чланова Тематске групе за привреду и локални 

развој, али није био довољно и детаљније разрађен кроз меру. 

Координациони тим је подржао развојну идеју о успостављању адекватне 

информационе инфраструктуре која би опслуживала грађане и привреду, али 

је донео одлуку да се прибаве додатне информације о активностима које би 

овај циљ обухватао, потребним финансијским средствима, потенцијалним 

изворима финансирања, оквирним временским периодом реализације и сл., 

како би се циљ адекватно разрадио на ниво развојне мере. 

•  Следећи предлог који је запримљен се односио на увођење новог 

приоритетног циља „Унапређење услова за задржавање младих кроз 

подстицање предузетништва“ који би се разрађивао даље на мере 

„образовање младих у области предузетништва“, „развој културе 

предузетништва“, „подршка у виду едукација“ и сл. Координациони тим  је 

размотрио достављени предлог и сагласио се да је ова област већ препозната 

и уврштена у оквиру Развојног правца „Друштвени развој- доступне и 

квалитетне услуге за све грађане“ на тај начин да се кроз цео развојни правац 

протеже хоризонтална мера креирања нове омладинске политике 

„Обезбеђивање учешћа младих у свим аспекитма друштвеног живота и 

унапређење њихових животних услова“. Како општина већ има усвојен 

Програм унапређења запошљивости и запошљавања младих и који је свакако 

саставни део ове шире хоризонталне мере, сматра се да су предложене мере 

већ препознате и уврштене у нацрт. 

• У оквиру Развојног правца „Одржив економски развој“ и приоритеног циља 

„Унапређење пољопривривредне производње и остваривање већих прихода 

пољоп. произвођача“ од стране чланова тематске групе за Привреду и 

економски развој достављен је предлог да се унесу мере: 

 • Стварање услова путем промоције, субвенционисања, стратешких 

опредељења за подстицање и развој органске производње; и 

• Уређивање области пчеларства и побољшање стања пчелара у 

општини Бач;  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Чланови тима и представници јавног сектора су размотрили достављени 

предлог и сагласили се да се први предлог прихвати у контексту стварања услова за 

подстицање и развој органске производње, док је за другу одлучено да се додатно 

разради кроз средњорочни план или програм који би се односио на сектор 

пољопривреде.Предлог везан за органску производњу биће уврштен у нацрт Плана 

развоја, под мером 8.6. 

 

 

 

Овим су размотрени сви предлози запримљени  у току периода Јавне расправе, те 

пошто више није било дискусије, координаторка тима је закључила отворени 

састанак у 12:35 часова. 

      

    Испред тима за израду Плана развоја општине Бач 2022-2028 

     Заменица председника општине, Марина Балабан 

 

    

 

 

Записничар: Јелена Ковачевић 

 


