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ДНЕВНИ РЕД
1. Представљање Плана Капиталних инвестиција 2022 - 2027 општине Параћин,
члановима Привредног савета
2. Разно

Уводну реч дао је Владимир Милићевић, председник општине, који је поздравио
присутне и захвалио им се на присуству. Владимир Милићевић овом приликом је
истакао приоритетну важност пројеката који се односе на реконструкцију мостова,
комплетну реконструкцију основне школе "Радоје Домановић", изградњу
канализационе мреже и нових постројења за отпадне воде, Пројекат "Чиста Србија"
за заштиту животне средине, изградњу водоводне мреже у сеоским месним
заједницама, Музеј стакларства - поред осталих пројеката чија реализација је
планирана у наредном периоду.
Марија Миленковић, помоћник председника општине, је представила План
Капиталних инвестиција, као и његов значај за општину Параћин у процесу
сертификације који је у току. План капиталних инвестиција општине Параћин је
документ којим се одређују главне смернице инвестиционог развоја града у наредних
5 година, а у складу са потребама локалне заједнице и ефикаснијим планирањем
финансијских средстава, како из домаћих извора, тако и из донаторских извора.
Марија Миленковић је изјавила да је задатак Општине био да формира тим за израду
Плана капиталних инвестиција. Тим је формиран, усвојен је Правилник о раду и
смернице за израду Плана капиталних инвестиција. Након тога, од стране тима су
усвојени и критеријуми за избор пројеката. Пројекти предложени од стране јавних
предузећа, јавних установа, локалне самоуправе су бодовани на основу обрасца и то
само они који су износили преко 5 милиона динара. У току припреме и израде Плана
капиталних инвестиција, прикупљено је укупно 39 пројеката. Предлоге пројеката су
доставили сви релевантни актери а у складу са дефинисаним смерницама и
препорукама. У оквиру пословања Јавних предузећа постоји потреба за реализацијом
највећег броја капиталних пројеката – 18 пројеката, затим следи Управа за
инвестиције и одрживи развој са 14, па јавне установе са 6 пројеката и Управа за ЛЕР,
јавне службе и друштвене делатности са 1 пројектом. Што се тиче структуре
капиталних пројеката према областима, највећи број пројеката је у вези са
водоснабдевањем и канализацијом, затим изградњом, санацијом и опремањем јавних
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објеката, након тога пројекти у вези са саобраћјном инфраструктуром, и на крају
пројекти заштите животне средине, управљање отпадом и енергетском ефикасношћу.
Марија Миленковић је представила сваки пројекат појединачно, и позвала присутне
да изнесу своје предлоге, сугестије и измене Плана капиталних инвестиција док је на
јавној расправи.
Након тога, председник општине Параћин је упитао присутне да ли имају нека питања
или предлоге. За реч се јавио Младен Вељовић, представник компаније Бахус, који је
изнео неколико предлога у вези са потенцијалним пројектима у саобраћају, простору
за паркирање на територији општине, будућег ширења града ван ужег градског
подручја, као и проблем саобраћајне гужве на прилазима здравственом центру у
Параћину. Након тога, за реч се јавио и Нарсид Мујкић, представник компаније
Рофикс, који је понудио своју помоћ у међуопштинској сарадњи између општине
Параћин и општина у Босни и Херцеговини, као и њихово заједничко учешће у
аплицирању за различите пројекте при ЕУ фондовима.
Завршну реч на Седници Привредног Савета дао је председник општине Параћин
Владимир Милићевић, питајући да ли неко има питање. С обзиром да питања није
било, председник општине је поздравио присутне и још једном се захвалио свима на
присуствовању.

Записник водила
__________________________
Неда Мандарић, Канцеларија за ЛЕР

