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ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ 

  

           Општинско веће оптине Мали Зворник, на седници одржаној 19.11.2019. године, 

донело је Закључак којим се одређује спровођење јавне расправе о Нацрту Плана развоја 

општине Мали Зворник за период 2020-2027. године и утврђује Програм јавне расправе, 

и упутило јавни позив за учешће у јавној расправи, који је објављен на интернет 

презентацији општине Мали Зворник. 

           Јавна расправа о Нацрту одлуке одржана је од 20.11.2019. године до 05.12.2019. 

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 

06.12.2019. године у сали Скупштине општине Мали Зворник, са почетком у 10 часова.  

           Отвореном састанку су присуствовали Милош Радојчић, заменик председника 

општине, Борис Катић, Драгица Станковић, Бранко Радић, Зорица Радовић, Нела Терзић, 

Снежана Селаковић, Слађана Ђорђевић и Љиљана Ристановић. 

           Од грађана отвореном састанку није присуствовао нико. 

           Записник водила Зорица Зељковић, шеф Службе за стручне послове органа 

општине. 

           Милош Радојчић, заменик председника општине, у образложењу Нацрта Плана 

развоја општине Мали Зворник за период 2020-2027. године истакао је да је по Закону о 

планском систему (''Сл.гласник РС'', број 30/18) обавеза свих локалних самоуправа 

израда планова развоја и да је наша општина уз помоћ Владе Словачке Републике, као 

донатора, UNDP и СКГО, као имплементатора урадила Нацрт Плана који је сада на јавној 

расправи и који је на јавном увиду био доступана свим заинтересованим грађанима, 

представницима удружења грађана и средствима јавног обавештавања. 

          До 05.12.2019. године једино је Дом здравља Мали Зворник доставио предлог 

допуне Нацрта Плана, који се односи на конкретан пројекат, а не на меру  за унапређење 

дефинисаних приоритетних циљева, тако да предлог неће бити унет у Нацрт Плана, али 

ће бити узет у обзир приликом  израде краткорочних  планова који ће обухватити и 

конкретне пројекте. 
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