
             

          НАЦРТ/ПРЕДЛОГ 

 

 На основу члана 9. став 7. Закона о планском систему ("Службени гласник Републике 

Србије", број 30/2018) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Параћин ("Службени лист 

општине Параћин", бр. 22/2018 и 4/19), Скупштина општине Параћин, на седници одржаној 

_________________, донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 2021-2027. 

 

Члан 1. 

 

У Плану развоја општине Параћин 2021-2027. ("Службени лист општине Параћин", 

бр. 11/2021), у делу 1. Преглед и анализа постојећег стања,  после пододељка 1.7.5. додаје се 

нови одељак  1.8. Дигитална инфраструктура  и сервис паметног града. 

 

У одељку 1.8. Дигитална инфраструктура  и сервис паметног града, додају се 

пододељци 1.8.1. Дигитална инфраструктура и 1.8.2. Сервис паметног града, који гласе: 

 

''1.8.1. Дигитална инфраструктура 

 

 У општини Параћин је у току процедура дигитализације, која је у надлежнсости 

локалне самоуправе. Овим путем се убрзава процес прибављања  докумената и података за 

грађевинске дозволе и привреду путем обједињене процедуре издавања грађевинских 

дозвола (ЦЕОП), поседујемо дигиталне подлоге-дигитализовани су подаци базе републичког 

геодетског завода. Дигитализовани су поступци уписа јавне својине општине Параћин.   

 Решења из области имовинско правних односа путем апликације е шалтер се 

електронски прослеђују РГЗ на упис, као и Решења о озакоњењу и Грађевинске и употребне  

дозволе електронски се достављају РГЗ на упис, а сви подаци  се прибављају преко е-ЗУП-а 

 Локална пореска администрација ради по програму јединственом за целу Србију 

електронским путем на система ПУПИН.  Пореске пријаве за порез на имовину за обвезнике 

који воде пословне књиге ППИ-1 подноси се искључиво електронским путем, пореске 

пријаве за порез на имовину за обвезнике који не воде пословне књиге, подносе се преко 

нотара електронским путем а на систем Пупин.Пореске пријаве за таксу за истицање фирме, 

ЕКо таксу за боравишну таксу такође могу да се подносе електронским путем. Е-достава 

решења се шаљу регистрованим корисницима на е-управу. 

 Намера општине Параћин је да убрза и поједностави поступке за грађане и привреду, 

како би олакшали и поједноставили пут за добијање њихових права.  

 На сајту општине Параћин постоји рубрика виртуелни матичар,која пружа 

посетиоцима сајта и грађанима могућност да путем интернета преузму наручене Изводе или 

Уверења из матичне службе подручја Параћин, на кућну адресу.   

 Странке могу преко сервиса е управе поднети захтев за  новорођене бебе и на тај 

начин им је олакшан пут за добијање права на родитељски додатак. Већина података 

прибавља се службено преко портала е-ЗУП-а. Преко е услуге од ове године биће моугуће је 

прибавити паркинг за особе са инвалидитетом. 



 Крајем марта 2021. године завршен је пројекат Развој ГИС-а у општини Параћин. 

  

 Резултат тог пројекта је формирање ГИС портала на коме се могу видети многи 

просторни подаци (растерски и векторски) везани за општину Параћин кроз неколико 

модула: 

- Општа карта (просторне јединице, дигитални катастарски план, адресни систем,мрежа 

путева) 

- Планови детаљне регулације (сви усвојени планови детаљне регулације на територији 

општине Параћин  могу се видети на порталу) 

- План генералне регулације насељеног места Параћин 

- Greenfield инвестиције ( слободне парцеле и локације у оквиру индустријске зоне а у 

циљу привлачења нових инвестиција и отварања нових предузећа) 

- Евиденција јавне својине (скуп просторних и алфанумеричких података видљивих на 

порталу, односно приказ катастарских парцела које су у власништву општине Параћин 

- Туризам  (просторни приказ туристичких и угоститељских објеката) 

 

 Поред  ових модула  на порталу постојеи тзв. STORY мапе које пружају правовремене 

информације из области туризма односно податке о црквама и манастирима на територији 

општине Параћин, рекама, угостотељским објектима, као и установама културе. 

 Главна сврха и циљ постојања овог ГИС портала је прикупљање што више 

информација и просторних података на једном месту, како би се олакшли и убрзали процеси 

планирања, управљања и одлучивања, олакшао рад запосленима у локалној самоуправи и 

локалним јавним предузећима а такође и грађанима општине Параћин који би задовољили 

своје потребе за информацијама на територији наше општине.  

 

1.8.2. Сервис паметног града 

 Потреба за развојем концепта паметног града се огледа у тежњи свих градских 

средина, па и општине Параћин да буду у току са савременим концептима. 

 Потреба за паметним градовима се заснива на све уочљивијем тренду преласка 

становништва из сеоских у градске средине, што примарно отежава будуће планирање 

саобраћајница, паркинга, стамбеног простора, водоснабдевања, а секундарно оптерећује све 

постојеће јавне сервисе, што изискује већи труд радника да јавни сервиси што оптималније 

функционишу. 

 Такође, концепт паметног града се поклапа и са искораком из „дигиталног“ у 

„информационо“ доба, где се прикупљени подаци више не прикуљају само ради простог 

табеларног приказа података у базама података, већ да се прикупљањем података у „сировој 

форми“ они касније спроводе кроз комплексне аналитичке алгоритме, чиме паметни град 

добија из, наизглед логички неповезаних података, корелације које се могу имплементирати у 

будуће моделе развоја града. 

 Концепт паметног града обухвата широк спектар промена које обухватају 2 основне 

компоненте: 1) развој одговарајуће дигиталне инфраструктуре и 2) развој сервиса 

 Под развојем дигиталне инфраструктуре подразумевамо читав низ комплексних 

процеса, којима се физички омогућава функционисање паметног града. Ова инфраструктура 

је јако комплексна и обухвата комбинацију софтвера, корисничких интерфејса, 



комуникационих мрежа, као и интернет ствари (IoT). Кључни елемент овде је IoT који 

представља заправо физичке објекте, опремљене сензорима, процесорским способностима и 

софтверима који омогућајаву њихово међусобоно умреживање. 

 Развој сервиса обухвата развијање конкретних сервиса који ће употребом дигиталне 

инфраструктуре омогућити људима и локалној самоуправи да: 1) лакше користе различите 

градске услуге и 2) граду да ефикасније управља подацима, обради их и формира будуће 

моделе за унапређење јавних сервиса. 

Функционисање сваког паметног града се одиграва у 4 фазе: 

1. Прикупљање података у реалном времену 

2. Анализа прикупљених података 

3. Комуникација – доносиоци одлука се информишу о налазима анализе података 

4. Радња – на основу анализираних података се преузимају кораци у унапређењу јавних 

сервиса 

 Сваки паметан град, уколико адекватно имплементиран има као резултат уштеду 

новца, људских, материјалних и природних ресурса што доводи до 1) веће ефикасности 

заједнице, 2)  бољег живота грађана, 3) економског раста и рационалније потрошње.'' 

 

Члан 2. 

 

 У делу 5. Приоритетни циљеви и мере, став 1. после речи ''енергетска ефикасност'' 

брише се везник ''и'', додаје  се запета и после речи ''социјална кохезија'' додају се речи се ''и 

развој паметног града.''. 

 

 После става 1. додаје се став 2. који гласи:  

 

 ''Поред тога, као важна питања која се прожимају кроз све циљеве и све секторе јесу 

родна равноправност и спречавање корупције. Ова питања су од посебног значаја за правичан 

и успешан развој, за кретање развоја у правом смеру и зато се намећу као непобитни стубови 

на које се цео План развоја наслања. Препорука је да се, у свим новоусвојеним документима, 

свим пројектима и поделама дужности неспорно води рачуна о једнаком укључивањем 

мушараца и жена. Друго питање, спречавање корупције, представља једно од основних 

начела које се мора поштовати и на чијем ће се унапређењу радити убудуће.'' 

 

 Досадашњи став 2. постаје став 3.  

 

Члан 3. 

 

 У делу 5. Приоритетни циљеви и мере, Подциљ/Мера 1.1. мења се и гласи: 

 

 ''1.1. Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији општине и 

привлачење директних инвестиција''.  

 

 После индикатора 1.1.3., додаје се индикатор 1.1.4. који гласи: 

 

 ''1.1.4. број директних инвестиција'' 

 

 



 

 

 

Члан 4. 

 

 

 У делу 5. Приоритетни циљеви и мере, Циљ 2. мења се и гласи: 

 

 ''2. Побољшање стандарда грађана кроз унапређење услуга укључујући локалне 

администрације и услуге социјалне заштите и положај младих у општини.''.  

 

 После индикатора 2.2.1.,., додају се индикатори 2.2.2. и 2.2.3.који гласе: 

 

 ''2.2.2 изградња стамбених објеката за колективно становање, 

 2.2.3 изградња стамбених јединица за социјално угрожене категорије''. 

 

 После индикатора 2.3.3.,., додаје се индикатор 2.3.4. који гласи: 

 

 '' 2.3.4. потражња за субвенционисане станове за младе брачне парове''. 

 

 После Подциља/Мере 2.7.,., додаје се Подциљ/Мера 2.8. која гласи: 

 

 ''Побољшање положаја младих у општини''. 

 

 У оквиру Подциља/Мере 2.8., додају се индикатори 2.8.1. и 2.8.2. који гласе: 

 

 ''2.8.1. Број одржаних тренина, радионица, семинара за младе  

  2.8.2 Број новооснованих фирми чији су оснивачи млади''. 

 

 

Члан 5. 

 

 

 У делу 5. Приоритетни циљеви и мере, индикатор 4.5.1. мења се и гласи: 

 

 ''Број дана у току године са прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха: 

 почетна вредност: 83 

 циљана вредност: 0''. 

 

 

Члан 6. 

 

 У делу 5. Приоритетни циљеви и мере, после циља 5. додаје се циљ 6. који гласи: 

 

 ''6. Развој дигиталне инфраструктуре и сервиса паметног града''. 

 

  У оквиру циља 6., додају се Подциљеви/Мере 6.1. и 6.2. који гласе: 

 

 ''6.1. Унапређење електронског сервиса за грађане 

 6.2. Унапређење ИТ инфраструктуре''. 

 

 У оквиру Подциља/Мере 6.1., додају се индикатор 6.1.1. који гласи: 



 

 ''6.1.1 Број нових е-услуга''.  

 

 У оквиру Подциља/Мере 6.2., додају се индикатор 6.2.1. који гласи:  

 

 ''6.2.1 Стварање јединствене веб платформе свих јавних установа и јавних предузећа и 

омугућавање ефикасније доступности расположивих информација''. 

 

Члан 7. 

 

 У делу 5. Приоритетни циљеви и мере, после описа циља 5. додаје се опис циља 6. 

који гласи: 

 

 ''Општина Параћин һе у будуће радити на унапређењу електронског сервиса и увођењу 

е-услуга за своје суграђане. Истовремено радиће се на обезбеђивању нове, модерније ИТ 

опреме која ће омогућити несметано спровођење електронских услуга. Са истим циљем, у 

плану је оснивање веб сајта која ће омогућити повезивање свих јавних предузећа и установа 

и омогућити доступним све релеванте информације.'' 

 

 

Члан 8. 

 

 У делу 5. Приоритетни циљеви и мере, у табели- прегледу приоритених циљева, мера 

кроз које ће бити реализовани и кратком опису мера, Циљ 1. мења се и гласи: 

 

 ''1. Стабилан развој привреде''.  

 

 Мера 1.1. мења се и гласи: 

 

 ''1.1. Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији општине и 

привлачење директних инвестиција''.  

 

 Циљ 2. мења се и гласи: 

 

 ''2. Побољшање стандарда грађана кроз унапређење услуга укључујући локалне 

администрације и услуге социјалне заштите и положај младих у општини.''. 

 

 После Мере 2.7.,., додаје се Мера 2.8. која гласи: 

 

 ''Побољшање положаја младих у општини''. 

 

           У оквиру мере 2.8., додаје се опис мере који гласи: 

 

      ''Циљ ове мере је унапређење запошљивост и компетенције младих у локалној 

самоуправи кроз различите видове тренинга, обука, радионица и кроз подстицање покретања 

сопственог бизниса.'' 

 

 После циља 5. додаје се циљ 6. који гласи: 

 

 ''6. Развој дигиталне инфраструктуре и сервиса паметног града''. 

 

  У оквиру циља 6., додају се Мере 6.1. и 6.2. који гласе: 



 

 ''6.1. Унапређење електронског сервиса за грађане 

 6.2. Унапређење ИТ инфраструктуре''. 

 

 У оквиру Мере 6.1., додаје се опис мере који гласи: 

 

 '' Циљ ове мере јесте унапређење функционалности, ефикасности и ефективности рада 

у локалној самоуправи као и лакшег приступа грађана свим сервисима обезбеђеним од стране 

локалне самоуправе.''. 

 

 

 У оквиру Мере 6.2., додаје се опис мере који гласи: 

 

 ''Ова мера има за циљ побољшање техничких услова рада у локалној самоуправи и 

ефикасније добијање информација из свих јавних установа и предузећа. '' 

 

Члан 9. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Параћин''. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: ________________ од ______________. године 

 
 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Скупштина општине Параћин на  седници одржаној 21.05.2021.године, донела је 

одлуку којом се усваја План развоја општине Параћин 2021-2027 ("Службени лист општине 

Параћин", бр. 11/2021). 

 План развоја општине Параћин 2021 – 2027. је свеобухватни дугорочни документ 

развојног планирања општине Параћин који дефинише приоритетне циљеве развоја и мере 

којима ће се ти циљеви постићи. Сврха овог документа је да препозна развојне проблеме 

општине, дефинише развојне циљеве и мере узимајући у обзир оптимално коришћење 

постојећих ресурса и потенцијала који ће омогућити уравнотежен, одрживи и квалитетнији 

развој општине као целине.  

  

 Из разлога укључивања важних елемената постојећих стратегија у План развоја 

општине Параћин 2021-2027., приступило се изради одлуке о изменама и допунама Плана 

развоја општине Параћин 2021-2027.. 

 

 На основу чл. 9 став 7. Закона о планском систему Републике Србије (''Сл.гласник РС'' 

бр.30/18 ), план развоја јединице локалне самоуправе мења се и допуњује у процедури 

прописаној за његово усвајање.  

 

 

 Чланом 1. Одлуке о изменама и допунама Плана развоја општине Параћин 2021-



2027.(у даљем тексту: ''Одлука'')  додат се нови одељак  1.8. Дигитална инфраструктура  и 

сервис паметног града и пододељци 1.8.1. Дигитална инфраструктура и 1.8.2. Сервис 

паметног града. 

 

 Чланом  2. Одлуке  у стратешке правце на којима ће општина радити у наредном 

периоду,  поред привреде, инфраструктуре, очувања и заштите животне средине, енергетске 

ефикасности и социјалне кохезије, додат је и  развој паметног града. Такође,  као питања  од 

посебног значаја за правичан и успешан развој истакнута су питања родне равноправности и 

спречавања корупције. 

 

 Чланом  3. Одлуке промењен је Подциљ/Мера 1.1. и сада гласи ''1.1. Отварање нових 

предузећа и предузетничких радњи на територији општине и привлачење директних 

инвестиција''.   

 У оквиру овог подциља/мере додат је индикатор  ''1.1.4. број директних инвестиција''. 

 

 Чланом  4. Одлуке  промењен је Циљ 2. и сада гласи: ''2. Побољшање стандарда 

грађана кроз унапређење услуга укључујући локалне администрације и услуге социјалне 

заштите и положај младих у општини.''.  

 У оквиру овог циља додат је Подциљ/Мера 2.8.: ''Побољшање положаја младих у 

општини'' као и индикатори  2.2.2 изградња стамбених објеката за колективно становање, 

2.2.3 изградња стамбених јединица за социјално угрожене категорије, 2.3.4. потражња за 

субвенционисане станове за младе брачне парове,  2.8.1. Број одржаних тренина, радионица, 

семинара за младе и 2.8.2 Број новооснованих фирми чији су оснивачи млади. 

 

 Чланом  5. Одлуке промењен је индикатор 4.5.1. Број дана у току године са 

прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха, у делу почетне вредности тако да 

сада гласи: 83. 

 

 Чланом  6. Одлуке додат је  циљ 6. Развој дигиталне инфраструктуре и сервиса 

паметног града. 

  У оквиру циља 6., додати су Подциљеви/Мере 6.1. Унапређење електронског сервиса 

за грађане и 6.2. Унапређење ИТ инфраструктуре'' и индикатори 6.1.1 Број нових е-услуга и 

6.2.1 Стварање јединствене веб платформе свих јавних установа и јавних предузећа и 

омугућавање ефикасније доступности расположивих информација. 

  

 Чланом  7. Одлуке додат је опис циља 6.  

 

 Чланом 8. Одлуке, у табели- прегледу приоритених циљева, мера кроз које ће бити 

реализовани и кратком опису мера, промењен је назив Циља 1 и Циља 2 и Мере 1.1., додата је 

Мера 2.8.  Побољшање положаја младих у општини и додат опис ове мере, додат је циљ  6. 

Развој дигиталне инфраструктуре и сервиса паметног града као и Мере 6.1. Унапређење 

електронског сервиса за грађане и 6.2. Унапређење ИТ инфраструктуре као и опис ових мера. 

  

 Чланом  9. Одлуке регулисано је ступање на снагу Одлуке. 

 

 У складу са закључком Општинског већа општине Параћин од 14.12.2021. године, о 

предлогу Нацрта Одлуке о измени  и  допуни  Плана  развоја  општине Параћин 2021. –2027., 

спроведена је јавна расправа у периоду од 14.12.2021. до 03.01.2022. године. 

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

и сугестијама упућеним од стране Владана Вугделије из Давидовца, Еколошко- образовног 

центра ЕКОС из Параћина и Александра Јанићијевића из Параћина.  

 Тим за развој планског система општине Параћин размотрио је све примедбе, предлоге  



и сугестије изнете током јавне расправе.  

 Све примедбе, предлози  и сугестије којима се унапређују решења предложеног текста 

Нацрта Одлуке уграђена су у коначни текст Нацрта Одлуке. 


