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ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ ЈАВНИМ КОНСУЛТАЦИЈАМА О ПЛАНУ РАЗВОЈА
ГРАДА ПИРОТА 2021–2028.

           Јавне консултације са заинтересованим странама о нацрту Плана развоја града
Пирота за период 2021–2028. године одржане су 15. априла 2021. године посредством
„Zoom” платформе. Тема јавних консултација била је дефинисање визије Плана развоја
града Пирота за период 2021–2028, утврђивање приоритетних циљева и предлога мера
за њихово остварење. Организатор јавних консултација је Град Пирот, уз стручну и
техничку  подршку  Регионалне  развојне  агенције  Југ.  Пандемија  Ковид  19  и
неопходност примене превентивних, епидемиолошких мера у циљу заштите живота и
здравља људи, утицала је на примену адекватних модалитета који омогућују укључење
заинтересованих страна,  односно укупне јавности и транспарентност процеса израде
нацрта Плана. 

           У складу са наведеним, Град Пирот је од почетка процеса израде нацрта Плана,
спроводио редовне консултације, како унутар Радних група, тако и са заинтересованим
странама.  Консултације у виду фокус група спроведене су у периоду октобар 2020 –
март 2021. године у два наврата у просторијама Градске управе и 4 пута посредством
„Zoom” платформе. У међувремену, комуникација се одржавала редовно путем имејл
преписке. Такође, креиран је банер под називом План развоја града Пирота 2021–2028.
на   званичном  сајту  Града https://www.pirot.rs.  У  оквиру  овог  банера  се  налазе  сва
релеватна  документа  која  прате  процес  израде  Плана,  попут  Одлуке  о  приступању
изради  Плана  развоја  града  Пирота, 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 медија  12.  априла 2021.  године,  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  града  Пирота 2021–2028. године  и  да  дају  своје
коментаре, сугестије и предлоге. Предлози, сугестије, иницијативе и коментари могли
су  се  достављати  на  обрасцу  за  предлоге  путем  електронске  поште  на  адресу
ledo@pirot.rs или  у  просторијама  Канцеларије  за  локални  економски  развој  Града
Пирота,  ул.  Бранка  Радичевића  10,  Пирот.  Такође,  путем имејла  позив  је  упућен  и
Партнерском  форуму  који  је  сачињен  од  представника  републичких  институција  и
предузећа  која  послују  у  Пироту,  локалне  пословне  заједнице,  удружења  грађана,
медија и осталих заинтересованих страна.

https://www.pirot.rs/


Састанку  Партнерског  форума  присуствовало  је  11  учесника.  На састанку  се
дискутовало о нацрту Плана развоја града Пирота 2021–2028. са циљем дефинисања
визије  Плана  развоја  града  Пирота  за  период  2021–2028,  утврђивање приоритетних
циљева  и  предлога  мера  за  њихово  остварење.  Електронским  путем  стигло  је  3
предлога/коментара од стране грађана.
Предлози/коментари и сугестије који су се чули на састанку Партнерског форума и који
су стигли електронским путем, могу се категорисати у 2 групе:

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

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

Предлози пројеката/мера који су дати од стране Партнерског форума су следећи:
1. Развој базе отворених података кроз које ће грађани моћи да транспарентно

прате  градску  статистику,  а  доносиоци  одлука  лакше  доносили  одлуке
засноване на расположивим информацијама. 

2.  Постепени  прелазак  Градске  управе  на  коришћење  слободног  софтвера,
отворених фајл формата и Линукс оперативног система 

3. Сва  софтверска  решења  које  наручује  и  плаћа  град  мора  бити  слободан
софтвер односно софтвер отвореног кода (free libre and open source), када год
је то могуће.

Један део сугестија је усвојен када је реч о аналитичко-статистичком оквиру Плана 
развоја  града  Пирота (квалитативна  и  квантитативна  корекција  једног  дела
индикатора),  док  су  предлози  Партнерског  форума  који  се  односе  на  прелазак  и
коришћење  слободног  софтвера  одбијени  од  стране  чланова  Радне  групе  за
Инфраструктуру и заштиту животне средине из разлога што је набавка „Open Source
Software Code” вишеструко скупља од софтвера са заштићеним кодом, као и из разлога
што би, у случају да Град плати израду таквог софтвера, остале Општине и Градови
могли потом бесплатно да користе исти. 
Предлог који се односи на развој базе отворених података кроз које ће грађани моћи да
транспарентно прате градску статистику, а доносиоци одлука лакше доносили одлуке
засноване  на  расположивим  информацијама  није  прихваћен  из  разлога  што  се
доносиоцима  одлука  (одборницима  Градске  скупштине  и  градоначелнику)  и  сада
достављају све информације о приходима и трошковима Града као и из разлога што
Град Пирот поседује „Јавни буџетски портал” (http://jbp.pirot.rs/) где се јавно објављују
информације о буџети града.
Предлог грађанина који се односи на запошљавање мушких васпитача у ПУ „Чика Јова
Змај” у Пироту одбијен је уз  образложење да се у складу са постојећим нормативно-
правним и методолошким оквиром, План развоја града  Пирота за период 2021–2028.
године,  израђује  као  кровни развојни  документ, којим  се  дефинишу правци развоја
града, приоритетни циљеви од јавног интереса или важности за благостање у јединици
локалне самоуправе, као и мере за њихово постизање, те да наведени предлог није у
складу са методологијом израде Плана развоја. 

          
         Овај Извештај се објављује на званичном сајту града Пирота https://www.pirot.rs.

https://www.pirot.rs/
http://jbp.pirot.rs/

