
 

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 

 

О одржаној јавној расправи дана 26.07.2022 .године са почетком у 11.00 часова, у  

просторијама Општинске управе општине Параћин.  

 

На јавној расправи присуствовали су: Марија Миленковић помоћник председника 

општине, Ненад Атанасковић члан Оштинског већа, Слободан Јанковић начелник Одељења 

за финансије и буџет општине Параћин, Јасмина Видовић начелница Одељења за јавне 

службе, Владимир Јанковић испред Управе за инвестиције и одрживи развој, Дејан 

Стојковић вд директор Дирекције за изградњу општине Параћин, Марко Јеленић директор 

ЈП ЈКП Параћин, Александар Радивојевић испред ЈП Водовод Параћин, Неда Мандарић 

испред Канцеларије за ЛЕР и представници медија. 

 

Предмет јавне расправе је Нацрт Плана капиталних инвестиција. 

 

Јавну расправу је отворила  Марија Миленковић и дала уводну реч.              . 

 

Ток јавне расправе: Марија Миленковић је отворила јавну расправу  и упознала присутне да 

је Општинско веће општине Параћин, на седници одржаној дана 06.07.2022.године донело 

Закључак којим је упућен позив релевантним јавним службама, представницима цивилног 

друштва, стручној јавности и другим заинтересованим странама, за учешће на јавној 

расправи о предлогу Нацрта Плана капиталних инвестиција 2022.-2027. године. У складу са 

Закључком Општинског већа, јавна расправа је спроведена у периоду од 06.07.2022. до 

26.07.2022.године. Нацрт Плана капиталних инвестиција 2022.-2027., објављен је на 

званичној интернет страници општине Параћин, а заинтересована лица могла су своје 

примедбе, предлоге и сугестије да доставе електронским путем на адресу 

vladimir_jankovic@paracin.rs и neda_mandaric@paracin.rs  или писаном поштом на адресу 

Општинског већа општине Параћин, Томе Живановића 10, Параћин.  Нацрт Плана 

капиталних инвестиција је представљен и члановима Привредног савета на седници 

одржаној 19.07.2022. године, где су присутни чланови Привредног савета и заинтересовани 

привредници изнели своје сугестије и предлоге у вези са Планом. 

У току трајања јавне расправе, није стигао ниједан допис.  

Након уводне речи, Марија Миленковић је појединачно представила пројекте, и упитала 

присутне да ли имају предлоге или сугестије. За реч се јавио Александар Радивојевић испред 

ЈП Водовод Параћин, који је за предлог пројекта Реконструкција система за водоснабдевање 

Шавац и Чепуре дао предлог новог износа у износу од 157.000.000 динара, од којих би се 

57.000.000 динара финансирало из буџета општине Параћин, а осталих 100.000.000. динара 

из осталих извора финансирања, са чим су присутни били сагласни. Након тога, за реч се 

јавио и Владимир Јанковић, испред Управе за инвестиције и одрживи развој, који је указао 

на промену назива предлога пројекта Коришћење геотермалних вода за загревање простора и 

базенске воде у хали спортова "7 јули", са чим су присутни били сагласни. Након тога, 

Марија Миленковић је упитала да ли још неко од присутних има додатних питања. Како 

питања није било, Марија Миленковић је закључила јавну расправу и упутила Нацрт Плана 

капиталних инвестиција 2022.-2027. Општинском већу на даље разматрање и одлучивање. 

 

Јавна расправа је  завршена у 11:30 часова. 

 

 

Координатор Тима за  

израду Плана капиталних инвестиција                                                                                          

 

___________________________ 

Марија Миленковић 

 


