
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА   
ОПШТИНА МЕРОШИНА 

 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ ЈАВНИМ КОНСУЛТАЦИЈАМА  
 

У ОКВИРУ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ  ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА  
ЗА ПЕРИОД 2021–2028. 

 
 

Јавне консултације са заинтересованим странама у оквиру процеса израде Плана 
развоја општине Мерошина за период 2021–2028. године одржане су у среду, 21. јула 
2021. године у Скупштинској сали општине Мерошина, са почетком у 11 часова.  
 
Тема јавних консултација била је дефинисање визије Плана развоја општине Мерошина 
за период 2021–2028. године, као и преглед утврђених приоритетних циљева и предлога 
мера за њихово остварење.  
Организатор јавних консултација је Општина Мерошина, уз стручну и техничку подршку 
Регионалне развојне агенције Југ.  
 
Општина Мерошина је од почетка процеса израде нацрта Плана, спроводила редовне 
консултације, како са члановима три тематске Радне групе, тако и са заинтересованим 
странама. Консултације у виду фокус група спроведене су у периоду октобар 2020 – јул 
2021. године у више наврата у просторијама Општинске управе општине Мерошина. У 
међувремену, комуникација се одржавала редовно путем имејл преписке. Такође, 
креиран је банер под називом План развоја општине Мерошина за период 2021–2028. 
године на  званичној интернет презентацији општине http://www.merosina.org.rs. У оквиру 
овог банера се налазе сва релеватна документа која прате процес израде Плана, попут 
Одлуке о приступању изради Плана развоја општине Мерошина, Решења о формирању 
Координационог тима и тематских радних група за израду Плана развоја, нацрта Плана 
развоја, обрасца за слање предлога и осталих пратећих докумената. 
 
Објављивањем информације путем званичне интернет презентације општине 
Мерошина, упућен је јавни позив грађанима, представницима пословне заједнице, 
струковним удружењима, организацијама цивилног друштва и осталим 
заинтересованим странама да се упознају са текстом нацрта Плана развоја општине 
Мерошина за период 2021–2028. године и да дају своје коментаре, сугестије и предлоге.  

 
Предлози, сугестије и коментари могу се достављати слањем на е-маил адресу: 
predragvnikolic@gmail.com или писаним путем на адресу Цара Лазара 17, 18252 
Мерошина или личном доставом у просторијама Општине Мерошина. Предлози се 
достављају на Обрасцу који се може преузети на интернет страници општине Мерошина 
http://www.merosina.org.rs, или у Услужном центру општине Мерошина. 
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Састанку је присуствовало 14 учесника. На састанку се дискутовало о нацрту Плана 
развоја општине Мерошина за период 2021–2028. године са циљем дефинисања визије 
на основу неколико верзија које су радне групе предложиле, као и прегледа 
дефинисаних приоритетних циљева и предлога мера за њихово остварење. 
Електронским путем стигло је 3 предлога/коментара од стране чланова радних група 
који из оправданих разлога нису били у могућности да присуствују Јавним 
консултацијама. 
Предлози/коментари и сугестије који су се чули на састанку поводом Јавних 
консултација и који су стигли електронским путем, могу се категорисати у 2 групе: 

- Прва група сугестија односила се на корекцију вредности индикатора – почетна и 
циљана вредност, техничке корекције; 

- Друга група сугестија се односила на предлоге конкретних мера који су били 
предмет идентификације и разраде тематских радних група. 

 
Један део сугестија је усвојен када је реч о аналитичко-статистичком оквиру Плана 
развоја општине Мерошина (квалитативна и квантитативна корекција једног дела 
индикатора). 
Предлози конкретних мера којима ће се остварити дефинисани циљеви су усвојени у 
потпуности. 
           
         Овај Извештај се објављује на званичној интернет презентацији општине 
Мерошина http://www.merosina.org.rs. 
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