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

1. Датум и време: 27.08.2014. године, од 19:00 до 21:45
2. Присутни чланови Тима и представници града: Јелена Батинић, члан Градског већа задужена за
подручје привреде, предузетништва и инвестиција – координатор за привреду, Дејан Живановић,
помоћник градоначелника за село и рурални развој, Анђелија Цветић, секретар Секретаријата за
привреду и економски развој - задужена за израду текста стратегије, возачи: Александар Стевановић
и Дејан Ђурић
3. Број учесника: 9 учесника и 2 представнице ТВ Панчева
4. Број прикупљених попуњених Образаца за коментаре: Присутни нису достављали коментаре путем
образаца, већ су усмено износили примедбе и предлоге
5. Најчешћа питања, проблеми и предлози учесника које су изнели присутни:
 зашто насељена места нису у већој мери заступљена у Преднацрту стратегије
 људи у насељеним местима се осећају као грађани другог реда (недовољно се издваја за
спорт, културу и друге садржаје, села су спаваонице, млади људи их напуштају, несразмеран
је број становника који живе у селима и средстава која се издвајају за села)
 пробелем ширине атарских путева
 проблем одржавања „Баваништанске алеје“ - ветрозаштитног појаса које је у ранијем
периоду посадило ловачко удружење (200.000 садница, потребно је култивисати и управљати
овом зоном, тренутно није ничије)
 неопходно је вратити линију 14 јавног градског превоза
 град и даље не показује интерес за коришћење извора топле воде (бање у Омољици) –
предлози да се овај потенцијал користиза топлификацију, туризам (температура воде 700C)
 обезбедити да Омољица и друга места имају смећаре, а не да се отпад односи у приколици
 одредити подручје за органску производњу за неколико насељених места (Омољица,
Брестовац, подручје око парка придоде „Поњавица“)
 неоподно је да се питање Поњавице решава као приоритет, удружења риболоваца су веома
заинтересована да помогну, предлажу да чишћње Поњавице крене сукцесивно од Надела,
први корак је чишћење, измуљивање и „отварање“ природних извора како би се количина
гасова и штетних материја смањила, кажу да је Поњавица у драматично лошем стању, да
нису сагласни са предлогом начина на који муљ треба да се уклања и третира (кажу да је
предложено решење неоправдано скупо), стално се раде анализе и студије а не чине се



конкретни помаци на терену, предлажу да конкретне активности на терену крену што пре,
кажу да има одличне потенцијале за израду стазе за пецање и друге рекреативне садржаје,
предлажу да град купи машину за чишћење Поњавице и других водотока
представник удружења „Старо село“ (засеок, викенд зона у Омољици, у коме неке породице
живе читаве године), пожалио се на одсуство било какве подршке града (замена расвете, рупе
на приступном путу, могућост доласка хитне помоћи у зимском периоду, велика количина
амброзије)

6. Проблеми, тешкоће и ограничења на састанку:
 део присутних није предходно погледао Преднацрт стратегије
 људи нису заинтересовани да примедбе ставе у формуларе, већ сматрају да су састанци место
да се разговара
 грађани не верују у јавну управу, у то да је град озбиљан у реализацији својих планова, да се
стратегија ради про форме
7. Оцена екипе о успешности састанка на растућој скали од 1-4: Веома добар и конструктиван (4)
8. Предлози екипе за побољшање квалитета наредних састанака:
 презентери треба да буду детаљно упознати са активностима и пројектима који се тичу свих
насељених места и конкретног места у коме се организује јавна расправа
 препоручује се да презентери на јавној расправи у Секретаријату за пољопривреду и рурални
развој добију актуелне информације о насељеном месту у коме се одржава јавна расправа,
као што су план атарских путева, актуелни инфраструктурни пројекти и слично
 присутни су замерили граду што током првог круга укључивања јавности нису посетили
насељена места (сматрају да се нпр. Поњавица не може адекватно сагледати, разумети и
унапредити без посете терену, да та физичка дистанца између града и насељених места
допрониси да се насељена места не разумеју довољно и не уважавају довољно).
ПРИЛОГ:
 Листа учесника на јавној расправи организованој у Омољици 27.08.2014. године
Подносилац извештаја
Анђелија Цветић, члан Тима

