
 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ 

ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ 

“ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН” 

ПАРАЋИН 
35250 Параћин Николе Пашића бб 

Пиб: 100875215 Мат. Бр. 07832699 Ж.Р: 160-81524-41  

Телефон - 035/ 568 888    директор 035/ 569 601   

е-mail: poslovnicentarpn@gmail.com 

 
Број: 306/18 

Датум:  30.11.2018. године 

 
           На основу чл. 22.  Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16),  чл.26 

Оснивачког акта Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар 

Параћин“, Параћин бр. 023-10/2016-01 од 16.12.2016.године, чл. 52. Статута  Јавног предузећа за 

коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин Бр. 36 од 17.01.2017. 

године („Службени лист Општине Параћин“ број 3/2017). и Програма пословања са финансијским планом 

Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин 

за 2019. годину Надзорни одбор Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором 

„Пословни центар Параћин“, Параћин, на својој седници од 30.11.2018.год. доноси: 

 

ОДЛУКУ 

  1. За потребе извршења Програма пословања за 2019 годину и то комуналне 

делатности која је у оквиру делатности од општег интереса за које је основано Јавно предузеће за 

коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин (димничарске 

услуге), одобрава се задужење Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором 

„Пословни центар Параћин“, Параћин код пословне банке , у износу од  2.800.000,00 динара путем кредита 

са роком отплате до 60 месеци, са девизном клаузолом, са каматном стопом до 4% на годишњем нивоу 

плус 3М еурибор, са грејс периодом од 3 до 6 месеци. 
 

                      2. Овлашћује се ВД директора Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним 

простором „Пословни центар Параћин“, Параћин, да у складу са понудом пословне банке закључи уговор о 

кредиту из тачке 1. 
 

                     3.  Одлуку доставити СО Параћин на сагласност. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  На основу Одлуке СО Параћин о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за 

коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин бр. 023-10/2016-1-II 

од 30.11.2016 године и чл.52 Статута Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором 

„Пословни центар Параћин“, Параћин, Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором 

„Пословни центар Параћин“, Параћин обавља  делатности од општег инереса, односно комуналну 

делатност димничарске услуге. За потребе извршења Програма пословања за 2019 годину и то 

комуналне делатности која је у оквиру делатности од општег интереса  за које је основано Јавно 

предузеће за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин, 

потребно је обезбедити новчана средства код пословне банке путем кредита, у трајању  до 60 месеци, у 

износу од 2.800.000,00 динара. 

                       С обзиром  на наведено, донета је одлука као у диспозитиву. 
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