


 
 
 
 
  

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 
 

 

           На основу  чл. 22. став 1. тачка 9) и члана 58 Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник РС“ бр. 15/16 и 88/2019),  Одлуке о буџету СО Параћин за 2020. Годину, чл. 35 Статута  
Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“ Параћин 

(„Службени лист Општине Параћин“ број 3/2017), Надзорни одбор Јавног предузећа за коришћење и 

управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин, на својој седници од 

29.06.2021.год. доноси: 

 

ОДЛУКУ 

 

I. Губитак Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни 

центар Параћин“, Параћин из 2020. године у износу од 1.019.568,90 динара, а губитак 

ће се покрити из будућих добитака. 

 

II.  Одлуку о губитку доставити Скупштини општине Параћин на сагласност. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На основу чл. 35. Став 3, 4 и 5 Статута Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним 

простором „Пословни центар Параћин“, Параћин  („Службени лист Општине Параћин“ број 3/2017) 

Одлуку о распоређивању добити и покрићу губитака доноси Надзорни одбор уз сагласност 

Скупштине општине. На основу финансијског извештаја Јавног предузећа за коришћење и управљање 

пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин за 2020. годину, утврђује се губитак у 

износу од 1.090.685,90 динара. Овај губитак је настао као последица пандемије вируса Ковид – 19. 

Још један од разлога за губитак по финансијском извештају је амортизација у износу од 824.888,87 

динара које се већим делом односу на опрему која је била у власништву „Радио Параћина“, а 

припала је ЈП „Пословном центру Параћин“ Параћин када се радио угасио.  

                     

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

 

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР  ПАРАЋИН“ ПАРАЋИН 

                                                  Број: 204/21 од  29.06.2021.год. 
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