
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ПАРАЋИН 

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ 

СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

Одељење за урбанизам и  

имовинско правне послове 

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр.72/09, 

81/09-исправка, 64/10 - УС и 24/11,121/12, 42/13-УС и 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 

145/14,83/18, 31/19 и 37/19-др. закон, 9/2020 и 52/2021) и чл.85.–95. Правилника о 

садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 

планирања ( ''Сл. Гласник РС'' бр. 32/2019), Одељење за урбанизам и имовинско правне 

послове, Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине 

Параћин оглашава: 

 

      ЈАВНИ ПОЗИВ 

     ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ  

 
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗАИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА БР.1 

( По+Пр+6+Пс)  И СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА БР. 2 (Пр+6+Пс) НА 

КП.БР. 2015, 2016,2017/1, 2018 И 2019/1, СВЕ КО ПАРАЋИН ГРАД, У УЛИЦИ 

АДАКАЛСКОЈ  У ПАРАЋИНУ
  
 

 
 

Јавна презентација урбанистичког пројекта ће се обавити у периоду од 20.01. 

2023. до 27.01.2023. године, у просторијама Одељења за урбанизам и имовинско правне 

послове, Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине 

Параћин, сваког радног дана од 9 до 15 часова.  

Стручни обрађивач урбанистичког пројекта је пројектни биро ''ТС архитектура '' 

Кнез Михајлова 89, Ћуприја
 

Tекстуални и графички део Урбанистичког пројекта биће доступни и на 

званичној интернет страници општине Параћин  www.paracin.rs, у делу конкурси и 

јавни огласи. 

Сва заинтересована физичка и правна лица могу извршити увид у урбанистички 

пројекат и у току трајања презентације могу доставити евентуалне примедбе и сугестије 

на исти, у писаној форми, Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, Управе 

за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин, закључно са 

27.01.2023. године. 

Заинтересованим лицима која буду вршила увид у урбанистички пројекат биће 

пружена стручна помоћ  у просторијама Одељења за урбанизам и имовинско правне 

послове.   Особе за контакт и давање обавештења у току трајања јавне презентације су: 

Иван Костић и Снежана Јаћимовић. 

По истеку јавне презентације, Комисија за Планове општине Параћин 

разматраће урбанистички пројекат на стручној контроли, са свим примедбама и 

сугестијама које су поднете писменим путем.  


