Извештај
ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДНАЦРТУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА 2014-2020
МЗ Иваново

1. Датум и време: 03.09.2014. године, од 19:00 до 20:15
2. Присутни чланови Тима и представници града: Предраг Живковић, члан Градског већа града
Панчева задужен за подручје финансија - координатор за финансије, Дејан Живановић, помоћник
градоначелника за село и рурални развој, Анђелија Цветић, секретар Секретаријата за привреду и
економски развој - задужена за израду текста стратегије, возач: Мирко Марган
3. Број учесника: 13 учесника
4. Број прикупљених попуњених Образаца за коментаре: Присутни нису достављали коментаре путем
образаца, већ су усмено износили примедбе и предлоге, Милан Гаћеша 04.09.2014. године е-маилом,
у слободној форми, доставио предлог који се тиче ојачања насипа према Дунаву
5. Најчешћа питања, проблеми и предлози учесника које су изнели присутни:
 Потребно је што пре извршити реконструкцију Дома културе у Иванову, зато што је то место
окупљања удружења грађана (немају своје просторије) – није обезбеђено грејање и кров
прокишњава
 Подстаћи отварање погона за прераду воћа (у Иванову има преко 200ha земљишта под
воћњацима)
 Потребно је урадити пројектно-техничку документацију за санацију сметлишта у Иванову –
зашто Иваново међу другим насељеним местима није наведено у стратегији?
 Иваново се налази 2,5m испод ноивоа Дунава, због чега је добар насип од пресудне важности
за заштиту села. Потребно је ојачати насип или изградити брану на ушћу канала у Зимовник.
 Мало је младих људи који се баве пољопривредом, има мало деце. Предлог је да се у
Иваново доселе породице са малом децом, школа има само 70 ученика, сматрају да се
проблем „старења“ Иванова може решити само механичким миграцијама
 Потребно је да се постојећа фискултурна сала основне школе нађе у плану инвестиција –
реконструкција и санација (подови, зидови, кров) - од Покрајине су добили опрему
 потребно је обезбедити педијатра у Иванову
6. Проблеми, тешкоће и ограничења на састанку:
 део присутних није имао довољно информација који су приоритети адекватни за Преднацрт
стратегије, а којима је место у документима нижег реда
 људи нису заинтересовани да примедбе ставе у формуларе, већ сматрају да су састанци место



да се разговара о проблемима и предлозима
људи из насељених места своје проблеме достављају на више места у град-Градску управу, а
често бивају ускраћени за повратну информацију да ли ће нешто бити предузето и у ком року

7. Оцена екипе о успешности састанка на растућој скали од 1-4: Веома добар и конструктиван (3)
8. Предлози екипе за побољшање квалитета наредних састанака:
 Из техничких разлога није била доступна опрема у насељеним местима. Људима је лакше да
прате садржај јавне расправе ако информацију имају могућност и да виде и да чују.
ПРИЛОГ:
 Списак учесника
 Предлози послати од Милана Гаћеше 04.09.2014. године е-маилом

Подносилац извештаја
Анђелија Цветић, члан Тима

