
Извештај  

о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о измени и допуни Плана развоја 

општине Параћин 2021-2027. 

 

 Општинско веће општине Параћин на седници одржаној 14.12.2021. године донело 

је 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 Одлуке о изменама  и  допунама  Плана  развоја  

општине Параћин 2021. –2027.  

 Нацрт  Одлуке о изменама  и  допунама  Плана  развоја  општине Параћин 2021. –

2027.  сачинио је  Тим за развој планског система општине Параћин. 

 У складу са Закључком Општинског већа, јавна расправа је спроведена у периоду 

од 14.12.2021. до 03.01.2022. године. 

 Нацрт  Одлуке објављен  је на званичној интернет страници општине Параћин, а 

заинтересована лица могла су своје примедбе, предлоге  и сугестије да доставе 

електронским путем на адресу snezana_popovic@paracin.rs или писаном поштом  на  

адресу  Општинског  већа  општине Параћин, Томе Живановића 10, Параћин. 

 У току трајања јавне расправе, стигло је укупно 3 дописа са примедбама, 

предлозима  и сугестијама упућеним од стране Владана Вугделије из Давидовца, 

Александра Јанићијевића из Параћина и Еколошко- образовног центра ЕКОС из 

Параћина. 

 Тим за развој планског ситема општине Параћин размотрио је све примедбе, 

предлоге  и сугестије изнете током јавне расправе.  

 Владан  Вугделија из Давидовца  имао је примедбе правно-техничког карактера  

које су прихваћене и које ће се додатно размотрити кроз додатну правно-техничку 

редакцију текста Нацрта  Одлуке. 

 Такође, прихваћена је примедба Владана Вугделије да  је одређивање 

приоритетних циљева  могуће је једино на основу претходних анализа постојећег стања и 

односа са визијом развоја општине Параћин те да је потребно сачинити анализу постојећег 

стања  у области дигиталне инфраструктуре и сервиса паметног града. 

 Прихваћена је и примедба Владана Вугделије да је потребно изменити индикатор 

4.5.1.- број дана у току године са прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха и 

то почетну вредност тако да иста гласи  83, што је у складу са Годишњим извештајем 

Агенције за заштиту животне средине о стању квалитета ваздуха  у Републици Србији 

2020. године. 

 



 Предлог Александра Јанићијевића из Параћина да се обнови стара траса пруге од 

фабрике стакла у Параћину до Поповца која више није у функцији у циљу изградње 

бициклистичко- пешачке стазе није прихваћен јер се не односи на Одлуку о изменама и 

допунама Плана развоја општине Параћин 2021-2027.  

 Еколошко- образовни центар ЕКОС из Параћина је предложио да се стратешки 

циљ 3. Унапређење инфраструктурних система и очување животне средине подели на два 

стратешка циља  у циљу раздвајања од области ''инфраструктуре'' и јаснијег наглашавања 

посвећености општине Параћин принципима одрживог развоја. 

 Такође предложено је да се уведе још један потпуно нов стратешки циљ ''Еколошки 

пријатељска и климатски отпорна локална заједница'' са следећим мерама: 

-Стварање подстицајног окружења за развој циркуларне економије, 

-Унапређење система за смањење утрошка енергије и смањења емисија СХС гасова, 

-Повећање отпорности локалне на климатске промене, 

-Унапређење мониторинга и система за смањење загађења и очување природних ресурса. 

 Еколошко- образовни центар ЕКОС из Параћина , су накнадно повукли свој 

предлог за измену и допуну Одлуке о Плану развоја општине Параћин за 2021-2027, са 

остављеном могућношћу да се њихов   предлог имплементира у секторскa документа .  

 Све примедбе, предлози  и сугестије којима се унапређују решења предложеног 

текста Нацрта Одлуке уграђени су у коначни текст Нацрта Одлуке. 

 Након одржане јавне расправе, Тим за развој планског система општине Параћин је 

донео закључак да се Општинском већу Општине Параћин достави Извештај о 

спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о измени и допуни Плана развоја општине 

Параћин 2021-2027. и нови Нацрт предлога Одлуке  о изменама и допунама Плана развоја 

општине Параћин 2021-2027.  измењен и допуњен у складу са прихваћеним примедбама, 

предлозима и сугестијама као и да се Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту 

Одлуке о измени и допуни Плана развоја општине Параћин 2021-2027. и нови Нацрт 

предлога Одлуке  о изменама и допунама Плана развоја општине Параћин 2021-2027. 

објаве на званичној интернет презентацији општине Параћин. 

 


