
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН Број  16

Година 9 18.12.2013.  Излази по потреби
Цена 150 динара

На основу чл. 63. Закона о буџетском систему
(''Сл. гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010 и
93/2012), члана 32. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи ('' Сл. гласник РС'', бр. 129/07 ) и чл. 13.
став 1. тачка 3.  и 32. став1. тачка 2.  Статута
општине Параћин (''Сл.ужбени лист општине
Параћин'', бр. 13/2008, 12/2012 и 13/2012), а на
предлог Општинског већа, СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
18.12.2013. године, донела је

О Д Л У К У
о ребалансу буџета општине Параћин за 2013.

годину

Члан  1.
У Одлуци о буџету општине Параћин за 2013.

годину (''Службени лист општине Параћин'', бр.
18/2012, 6/2013, 10/2013 и 12/2013), у даљем тексту:
Одлука, члан 1. мења се и гласи:
 ''Приходи и примања, расходи и издаци буџета
општине Параћин за 2013. годину (у даљем тексту:
буџет), састоје се од:
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Члан 2.
Члан 2. Одлуке мења се и гласи:

''Потребна средства за финансирање буџетског
дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од
129.700.000 динара и финансирање отплате дуга у
износу од 28.000.000 динара обезбедиће се из
приватизационих примања у износу од 500.000
динара, кредита у износу од 24.000.000 динара и из

неутрошених средстава из предходних година у
износу од 133.200.000 динара.''

Члан 3.
Члан 4. Одлуке мења се и гласи:

''Издаци буџета, по основним наменама, утврђени су
у следећим износима:
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Члан 4.
У члану 6. Одлуке, у разделу  3

ОПШТИНСКА  УПРАВА, глава 3.1 Општинска
управа, функција 130 опште услуге, глава 3.8
Дечија заштита – Центар за дечију заштиту
''Бамби'', функција 911 предшколско образовање,

глава 3.12  ЈП Дирекција за изградњу општине,
функција 620 развој заједнице; 160  опште јавне
услуге које нису класификоване на другом месту и
451 друмски саобраћај, глава 3.13  ЈКП Параћин,
функција  510 управљање отпадом,  глава 3.15
Буџетски фонд за заштиту животне средине,
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функција 560 заштита животне средине, мењају се и гласе:
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Члан 5.
Овлашћује се Одељење за финансије и буџет

Општинске управе Параћин да изврши техничке
корекције у осталим деловима ове Одлуке, у складу
са изменама датим у предходном члану ове Одлуке.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у ‘'Службеном листу општине
Параћин'', а примењиваће се од наредног дана од
дана доношења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1323/2013-01-II од 18.12.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
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На основу чл. 90.  и 91.. Закона о планирању
и изградњи (Сл. гл. РС бр. 72-09 и 81/09),
Правилника о садржају и начину доношења програма
уређивања градског грађевинског земљишта (Сл. гл.
РС бр. 10/86) и чл. 32. Статута општине Параћин
(Општински службени гласник бр. 13/08)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на предлог
НО ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин, на
седници одржаној 18.12.2013. године, донела је:

ЧЕТВРТИ РЕБАЛАНС ПРОГРАМА
УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

ЗА   2013.  годину

УВОД

Програм обухвата радове и активности на:

А. РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА ИЗГРАДЊЕ
ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ

Ова тачка Програма подразумева:
-  обавезе по  уговорима из ранијих  година,
-  наставак изградње индустријске зоне,
-  решавање имовинских односа и
-  пратеће трошкове.

Б. ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА

Ова тачка Програма подразумева:
- истраживање, анализе и студије,
- обезбеђење геодетских, геолошких и других
подлога и планова,
- израду планске и техничке документације,
- израду програма уређивања земљишта,
- решавање имовинско-правних односа,
- обезбеђење техничке контроле техничке
документације,
- обезбеђење разних врста услова и сагласности,
плаћање потребних такси, прибављање одобрења за
изградњу, пријављивање радова,
-  рушење објеката, санирање терена и друге радове.

В. ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Опремање грађевинског земљишта обухвата
изградњу  објеката комуналне инфраструктуре и
изградњу и уређење површина јавне намене
Ова тачка Програма подразумева:
-  праћење извођења радова,
-  организација техничког прегледа изведених радова
и
-  плаћање потребних такси и прибављање
употребних дозвола.

Г. ОДРЖАВАЊЕ

Ова тачка Програма подразумева:
-  одржавање  објеката комуналне инфраструктуре,
-  одржавање јавних површина,
-  одржавање атмосферске канализације,
-  одржавање јавне хигијене,
-  одржавање зелених површина и
-  одржавање јавне расвете.

Д. ОСТАЛО

Ова тачка Програма подразумева:
- изградњу - опремање осталог земљишта у сарадњи
са месним заједницама,
- хитне интервенције,
- плаћање нужно пратећих трошкова: по
инспекцијским решењима, за сагласности, за
технички пријем изведених радова, за разне
комисије, за вештачења, за надзор и др.
- исплате по судскским пресеудама  и поравнањима и
- плаћање разних обавеза, такси , пореза и др.

Ђ. ОСТАЛО

Ова тачка подразумева извршавање обавеза по
уговору са Министарсвом одбране и  обавеза за
хитне налоге  по инспекцијским решењима.

Е. ПОСЕБНИ ПРОЈЕКТИ

Ова тачка подразумeва реализацију посебних
пројеката који се односе на уређивање, одржавање и
заштиту грађевинског земљишта у сарадњи са
другим институцијама по посебним уговорима и
одлукама.

Ж. УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА
МИНИСТАРСТАВА, ОСТАЛИХ
РЕПУБЛИЧКИХ ИНСТИТУЦИЈА И ЈП

Ова тачка Програма подразумева обавезно учешће
општине по конкурсу за пројекте, министарстава,
републичких дирекција и уговора са јавним
предузећима и др. За 2013. годину, као и  обавезе из
ранијих година по незавршеним пројектима.

ДЕТАЉНАРАЗРАДА ПОЗИЦИЈА 164.182.387,00

А.1. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ
150.000,00

A.1.1. Надзор над извођењем радова 150.000,00
           по  уговору из претходних година
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А.2. ОПРЕМАЊЕ ЗЕМЉИШТА ДЕЛА ПРВЕ
ФАЗЕ ЗОНЕ     13.339.891,00

A.2.1. Наставак изградње у складу са пројектном
документацијом 602.840,00

А.2.2. Опремање у складу са ПДР и пројектом
12.237.051,00

А.2.3. Монтажни објекат за потребе обезбеђења
500.000,00

А.3. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ 264.000,00

A.3.1. Oстали трошкови 134.000,00

А.3.2 Закуп земљишта ЈП Путеви Србије 130.000,00

А.4. ОБАВЕЗЕ ЗА ЗЕМЉИШТЕ 1.413.843,00

А.4.1. Обавезе за земљиште у индустријској зони
1.990.000,00

Четвртим ребалансом умањује се позиција за
-1.990.000,00

А.4.2. Обавезе за пренамену земљишта по уговорима
са инвеститорима 1.412.419,00
Четвртим ребалансом умањује се позиција за

-221.668,00

А.4.3. Израда пројеката препарцелације 200.000,00
Четвртим ребалансом умањује се позиција за

-200.000,00

А.4.4. Пројектовање високонапонског кабла за
индустријску зону 600.000,00
Четвртим ребалансом умањује се позиција за

-376.908,00

Б. ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА 26.627.017,00

Б.1.  ПРИБАВЉАЊЕ УРБАНИСТИЧКИХ
ПЛАНОВА 3.749.459,00

У складу са прописима из области земљишта,
планирања и изградње, као и потребама општине,
приоритет у изради нових урбанистичких планова ће
имати:

- планови за подручја без плана,
- планови за значајне саобраћајнице и
инфраструктурне системе.

Дирекција прати израду свих планова који се
раде за подручје општине, а који се финансирају из
средстава ЈП Дирекција и из средстава осталих
инвеститора.

Б 1.1. Наставак израде планова .по уговору из 2012.
год. 295.000,00

Б 1.2. Наставак израде  планова 868.000,00

Б.1.3. Трошкови припреме за израду планова
         200.000,00

Б.1.4. Израда ПДР за потребе развоја инфраструктуре
5.000.000,00

Четвртим ребалансом умањује се позиција за
-2.613.541,00

Б. 2. РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКИХ ОДНОСА
20.625.917,00

Б.2.1. Решавање имовинских односа на локацијама на
којима ће се реализовати Програм уређивања
грађевинског земљишта 40.885.917,00
Четвртим ребалансом умањује се позиција за

-20.260.000,00

Решавање имовинских односа обухвата:
имовинско правне послове, регулацију, израду
елабората за решавање имовине, обезбеђење доказа,
вештачење, процене, таксе и др.

Б.3. ТЕХНИЧКА ПРИПРЕМА 2.271.541,00

Ова позиција обухвата следеће послове и задатке:
- прибављање потребних  услова за

пројектовање,
- прибављање потребних сагласности,
- плаћање неопходних такси,
- прибављање извода из урбанистичких

планова,
- израда идејних и главних пројеката,
- организација израде техничке контроле

техничке документације и
- прибављање одобрења за изградњу са

пријавом радова.

Б.3.1 Трошкови припреме (таксе, саглас.
контрола и др.) 17.773,00

Б.3.2. Геодетске услуге 377.668,00

Б.3.2.1.-  по уговорима из ранијих година 43.200,00

Б.3.2.2. - геодетске услуге за извршење овог
Програма       149.468,00
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Б.3.2.3. Геодетске услуге за припрему техничке
документације и изградњу саобраћајница

185.000,00

Б.3.3. Изграда тех. документације за регулацију
водотокова 100.000,00

Б.3.4. Израда техничке документације за изградњу
и уређење јавних и осталих површина 200.000,00
Четвртим ребалансом умањује се позиција за

-19.900,00
Б.3.5. Израда пројектне документације за
извршење Програма 656.200,00

Б.3.6. Израда катастарско-топографског плана са
попречним профилима на делу трасе
магистралног пута за потребе пројектовања
фекалне канализације 150.000,00

Б.3.7. Израда пројеката препарцелације за потребе
експропријације 2.000.000,00
Четвртим ребалансом умањује се позиција
за 1.250.000,00
Четвртим ребалансом додаје се нова позиција

Б.3.8. Техничка контрола пројекта (Борац)
+19.900,00

В. ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
19.079.910,00

В.1. КАНАЛИЗАЦИЈА 12.020.254,00

В.1.1.  Изградња канализационе мреже-обавеза из
претходне године 4.900.000,00

В.1.2. Обавезе по уговорима за врш.струч.надзора
по уговорима из ранијих година 310.790,00

В.1.3.   Обавезе према грађанима по уговор. из
ран. периода 50.000,00

В.1.4. Обавезе по уговорима за пројектовање
канализације из 2012.год. 242.055,00

В.1.5. Остали  трошкови 270.000,00
( надзор, комисије за технички пријем, оглашавање и
др.)

В.1.6.  Пројектовање канализације 370.920,00

В.1.7.  Изградња канализационе мреже по
Програму за 2013- 2014 год.                              0,00

В.1.8. Изградња канализације – наставак ул.
Косовскe 845.648,00

В.1.9. Крпљење рова над изграђеном канализацијом
по уговору из 2012.год. 544.961,00

В.1.10. Враћање коловоза у првобитно стање након
изградње канализације 1.780.620,00

В.1.11. Надзор над изградњом канализације

В.1.12. Остали трошкови (сагласост и др.) 280.000,00

В.1.13. Крпљење рова над канализацијом у Стрижи
1.495.260,00

В.1.14. Крпљење рова у ул.Немањиној и В.Николаја
Велимировића 850.000,00

В.1.15. Радови на реконструкцији прикључака на
фекалну канализацију на паркингу у улици Николе
Пашића 80.000,00

В.2. ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ
                                                          +200.000,00

В.2.1. Изградња водоводне мреже 200.000,00

В.3. ИЗГРАДЊА НИСКОНАПОНСКЕ
ЕЛ.МРЕЖЕ И ТРАФО-СТАНИЦА 1.000.000,00

В.3.1. - Изградња трафо станица 500.000,00
В.3.2. - Изградња НН мреже и расвете 500.000,00

В.4. ИЗГРАДЊА СПОРТСКИХ ТЕРЕНА
1.261.080,00

В.4.1. Изградња и реконструкција спортских терена
по захтевима 1.261.080,00

В.5. ВОДОПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ 300.000,00

В.5.1. Санација водопривредних објеката 300.000,00

В.6. ОБЈЕКТИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
4.298.576,00

В.6.1.  Изградња Културног центра-наставак
изградње

В.6.2. Партерно уређење око Културног  центра

В.6.3. Остали пратећи  трошкови

В.6.4. Изградња саобраћајнице у стамбено-
пословном комплексу Сунчани трг 3.500.000,00
Четвртим ребалансом умањује се позиција за

-1.000.000,00
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В.6.5. Уређење (санација) трга Културног Центра

В.6.6.Наставак изградње Културног Центра по
програму Скупштине 5.000.000,00
Четвртим ребалансом умањује се позиција за

-5.000.000,00
Четвртим ребалансом додаје се нова позициција

В.6.7. Обавезе за ПДВ за Културни Центар
+1.798.576,00

Г. ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНЕ
ИНФАСТРУКТУРЕ ЈАВНОГ И ОСТАЛОГ
ЗЕМЉИШТА 89.168.937,00

Радови на  одржавања већ изграђених
комуналних објеката заједничке комуналне
потрошње, као и пружање  техничких услуга.

Г.1.  ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
7.652.465,00

Г.1.1. Реконструкција и опремање јавних и
парковских површина у граду и сеоским МЗ
-обавеза из претходне године по уговору 260.195,00

Г.1.2. Остали пратећи трошкови

Г.1.3. Опремање и уређивање дечијих паркова и
јав.површина 350.784,00

Г.1.4. Опрема  за видео надзор

Г.1.5. Уређивање јавних површина -поправке и
одржавање 1.435.680,00

Г.1.6. Реконструкција и опремање јавних и
парковских површина у граду и сеоским МЗ

Г.1.7. Уређење и опремање објекта СО 1.500.000,00
Четвртим ребалансом умањује се позиција за

-1.500.000,00

Г.1.8. Хитне интервенције на јавним површинама
- обавеза из 2012.г. 248.574,00

Г.1.9. Утрошак воде – јавне чесме 20.000,00

Г.1.10. Уређење јавних површина око стадиона
Борац  4.000.000,00
Четвртим ребалансом умањује се позиција за

-255.700,00

Г.1.11. Регулисање атмосф.вода-поплаве Дреновац
212.932,00

Г.1.12. Текуће поправке и одржавање објеката ЈП
Дирекције 80.000,00

Г.1.13. Одржавање видео надзора 100.000,00

Г.1.14. Уређење простора око споменика 1.000.000,00

Г.1.15. Радови по налогу инспекције на јавним
површинама 200.000,00

Г.2. АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
348.360,00

Г.2.1. Редовно одржавање атмосферске канализације
и шахти 348.360,00

Г.3. ЈАВНА ХИГИЈЕНА 22.800.000,00

Г.3.1. Чишћење и прање улица и тргова 21.700.000,00

Г.3.2. Чишћење речног корита 1.100.000,00

Г.4. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 22.885.685,00

Г.4.1. Редовно одржавање зелених површина
21.200.000,00

Г.4.2. Реконструкција зелених површина 500.000,00

Г.4.3. Набавка садница 497.450,00

Г.4.4. Замена   садница

Г.4.5. Набавка јесењег засада 390.235,00

Г.4.6. Реконструкција зелених површ.по уг.из
2012.год. 68.000,00

Г.4.7. Преглед стабала смрче 80.000,00

Г.4.8. Уклањање стабала по налогу инспекције
150.000,00

Г.5. ЈАВНА РАСВЕТА 35.482.427,00

Г.5.1. Утрошак електричне енергије у градским МЗ
19.000.000,00

Г.5.2. Утрошак електричне енергије у сеоским МЗ
12.000.000,00

Г.5.3. Набавка материјала за одржавање јавне расвете
815.460,00

Г.5.4. Услуге одржавања, нов. расвета и остало
500.000,00

Г.5.5. Реконструкција јавне расвете 564.258,00
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Г.5.6. Услуге на замени елемената јавне расвете
1.050.000,00

Г.5.7. Набавка елемената за јавну расвету
1.107.459,00

Г.5.8. Хитне интервенције 195.250,00

Г.5.9. Утрошак ел.енергија за црпне станице
100.000,00

Г.5.10. Обавезе на замени елем.јавне расвете
уг.из.2012.год. 150.000,00

Д. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 216.583,00

Д.1. Изградња канализ. у сеоским МЗ  сред. грађана и
др. сред.

Д.2. Израда техничке документације -надзор за
изградњу канализације 16.583.00

Д.3. Израда техничке документације

Д.4. Одржавање објеката и хитне интервенције
200.000,00

Ђ. ОСТАЛО 3.000.000,00

Ђ.1. Обавезе по споразуму са Министарством
одбране - Дом војске 3.000.000,00

Ђ.2. Радови по налогу инспекције

Е. ПОСЕБНИ ПРОЈЕКТИ 2.150.000,00

1. Изградња истражне бушотине у Сисевцу –
- средства Министарства просторно

     планирања и животне средине 2.000.000,00

2. Надзор на изградњи истражне бушотине
150.000,00

3. Одржавање водопривредних објеката наменским
средствима 0,00

Ж. УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА 8.772.206,00
МИНИСТАРСТВА,  РЕПУБЛИЧКИХ
ИНСТИРУЦИЈА И ЈП

Позиција  садржи  обавезе за   пројекте   чија
је реализација у току, као и планирана  средства за
учешће  у пројектима  Министарстава, републичких
дирекција и институција  и јавних предузећа  за 2013.
годину.

1. Укупна средства за учешће у суфинансирању
пројеката у 2013.години 2.984.206,00

2. Учешће Републичке дирекције за воде по
одобреним пројектима за израду пројектне
документације 2.058.000,00

3.Учешће – Републичке дирекције за воде по уговору
бр.2585/11 – изградња канализације у Шалудовцу

3.650.000,00

4. Надзор над изградњом канализације у Шалудовцу
80.000,00

ПЛАНИРАНИ  РАСХОДИ
ЗА 2013. ГОДИНУ

МЕРЕ И ПРИНЦИПИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПРОГРАМА

1. Основни носилац  организације извршења
Програма је ЈП Дирекција за изградњу општине
Параћин у сарадњи са  надлежним општинским
службама по појединим областима (Одељење за
урбанизам и имовинко-правне односе, Јавни
правобранилац, орган управе и др.)

2. Јавно предузеће Дирекција за изградњу
општине Параћин,  на основу Програма
уређивања грађевинског земљишта доноси
динамички план и  сву потребну документацију у
складу са важећим прописима.

3. Радови на припреми, опремању и изградњи
објеката који нису обухваћени  овим Програмом,
могу се изводити под условом да финансирање
истих не утиче на извршење радова утврђених
Програмом  уређивања грађевинског земљишта
за 2013. годину , и да се за финансирање обезбеде
средства о чему одлуку  на предлог НО
Дирекције доноси председник општине.

4. Обавезе по овом Програму могу се преузети
само до износа планираних и остварених
средстава за поједине намене предвиђене
Програмом.

5. У случају да за реализацију појединих
позиција из Прогама не буду искоришћена
планирана средства део тих средстава може се
преусмерити на друге позиције из Програма, а у
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оквиру исте економске класификације, а за које
су планирана средства недовољна, до износа од
10% .

6. Уколико се прилив средстава остварује у
мањем обиму од планираног, сразмерно ће се
смањити и планирани физички обим Програма.

7. О извршењу Програма Дирекција ће према
потреби извештавати надлежне органе, а по
истеку године поднети извештај Скупштини
општине.

8. Овај Програм примењује се од дана усвајања.

9. Овај програм објавиће се у ''Службеном листу
општине Параћин''.

Четвртим   ребалансом  Програм је смањен  за
30.869.241,00 динара. Умањене су позиције  након
извршених корекција позиција за које је обављена
јавна набавка, а увећане су позиције за којима се
указала потреба.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број 418-13/2013-01-II од 18.12.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 50. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'' бр.119/2012) и
члана 32.Статута општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр.13/08 ,12/12 и 13/12),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на седници
одржаној 18.12.2013. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
o давању сагласности на Одлуку о четвртој

измени Програма пословања са финансијским
планом ЈП Дирекције за изградњу општине

Параћин за 2013. годину

I
Даје се сагласност на Одлуку о четвртој

измени Програма пословања са финансијским
планом ЈП Дирекције за изградњу општине Параћин
за 2013. годину коју је донео Надзорни одбор ЈП
Дирекција за изградњу општине Параћин на седници
одржаној 05.12.2013.године.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1324/2013-01-II од 18.12.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин''
бр.13/08 и 12/12) и члана 8. Одлуке о општинским и
некатегорисаним путевима и улицама на територији
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, бр. 2/09), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Параћин, на седници одржаној 18.12.2013. године
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
o давању сагласности на Одлуку о четвртој

измени Програма изградње, реконструкције и
одржавања јавних путева ЈП Дирекција за
изградњу општине Параћин за 2013. годину

I
Даје се сагласност на Одлуку о четвртој

измени Програма изградње, реконструкције и
одржавања јавних путева ЈП Дирекција за изградњу
општине Параћин за 2013. годину коју је донео
Надзорни одбор ЈП Дирекција  за изградњу општине
Параћин на седници одржаној 05.12.2013.године.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 344-614/2013-01-II од 18.12.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 50. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'' бр.119/2012) и
члана 32.Статута општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр.13/08 ,12/12 и 13/12),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на седници
одржаној 18.12.2013. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
o давању сагласности на Одлуку о измени

Програма пословања са финансијским планом
Јавног комуналног предузећа ''Параћин'' у

Параћину за 2013. годину
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I
Даје се сагласност на Одлуку о измени

Програма пословања са финансијским планом.
Јавног комуналног предузећа ''Параћин'' у Параћину
за 2013. годину број: 3130  коју је донео Надзорни
одбор JKП ''Параћин'' у Параћину на седници
одржаној 11.12.2013.године.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1325/2013-01-II од 18.12.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу  члана 32. Статута Општине
Параћин ("Службени лист општине Параћин" бр.
13/08, 12/12 и 13/12), члана 4. Одлуке о ребалансу
буџета општине Параћин за 2013. годину ("Службени
лист општине Параћин" бр. _-/13), члана 11. Уговора
о финансијском лизингу број: 610 од
05.04.2007.године, члана  5. став 1. Уговора о
наменском кредиту број: 2047 од 30.11.2010.године,
члана 5. став 1. Уговора о наменском кредиту број
број: 2107/3 од 23.11.2011.године, члана 5. став 1.
Уговора о наменском кредиту број број: 2224 од
02.09.2013.године, Скупштина Општине Параћин на
седници одржаној дана 18.12.2013.године, донела је

О Д Л У К У
О ПРЕВРЕМЕНОЈ ОТПЛАТИ

ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ЗА КУПОВИНУ
КОМУНАЛНИХ ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

''ПАРАЋИН'' У ПАРАЋИНУ

Члан 1.
Одобрава се Јавном комуналном предузећу

''Параћин'' у Параћину превремена отплата кредита
по Уговору о финансијском лизингу број: 610 од
05.04.2007.године, по Уговору о наменском кредиту
број: 2047 од 30.11.2010.године, Уговору о
наменском кредиту  број: 2107/3 од
23.11.2011.године и  Уговору о наменском кредиту
број: 2224 од 02.09.2013.године за куповину
камионске чистилице, комуналних возила и камиона
смећара, а све у укупном износу од 171.243,89 EUR-а
и 12.454,96 CHF-а, у динарској противвредности на
дан уплате.

Члан 2.
Налаже се Општинској управи општине

Параћин, да средствима Буџетског фонда за заштиту
животне средине општине Параћин, у складу са
Одлуком о ребалансу буџета општине Параћин за
2013. годину, исплати средства потребна за
измирење обавеза насталих по Уговору о
финансијском лизингу и Уговорима о наменским
кредитима из члана 1. ове Одлуке

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у "Службеном листу општине
Параћин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1326/2013-01-II од 18.12.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу  члана 32. Статута Општине
Параћин («Службени лист општине Параћин» бр.
13/08, 12/12 и 13/12), члан 4. Одлуке о  ребалансу
буџета општине Параћин за 2013. годину
(«Службени лист општине Параћин» бр. __/13),
члана 398 и  545 Закона о облигационим односима
(«Службени лист СФРЈ» бр. 29/79, 39/85, 45/89, 57/89
и  «Сл. лист СРЈ» бр. 31/93) и Обавештење
Републичке дирекције за имовину  Републике Србије
о4 Број: 464-1380/2013 од 10. 12. 2013. год.
Скупштина Општине Параћин на седници одржаној
дана 18.12.2013. године донела је

О Д Л У К У
o превременој отплати преостале новчане обавезе

по Уговорима о куповини  војног комплекса –
Касарне «Бранко Крсмановић» и Клуба војске

1. Одобрава се Општини Параћин превремена
отплата преосталих новчаних обавеза по Уговору о
преносу права коришћења непокретности уз накнаду
II  Ов. бр.130/11 од 26. 07. 2011. год.  Анекса I
Уговора Ов.3 бр. 102/11 од 04. 11. 2011. год.
закљученог између Републике Србије – Републичке
дирекције за имовину РС  и Општуине Параћин чији
је предмет уговора је куповина  Војног комплекса –
Касарна «Бранко Крсмановић»  у  Параћину.
- Налаже се  Општинској управи – Одељењу за
финансије и буџет, да у складу са Одлуком о
ребалансу Буџета  Општине Параћин за 2013 г.
исплати потребна средства за  измирење преостале
новчане обавезе по Уговору II  Ов. бр.130/11 од 26.
07. 2011. год и Анекса I наведеног уговора, Ов.3 бр.
102/11 од 04. 11. 2011. год.
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2. Одобрава се Општини Параћин – ЈП Дирекцији
за изградњу Општине Параћин, превремена отплата
преосталих новчаних обавеза по Уговору II  Ов. бр.
141/11 од 07. 09. 2011. год.  закљученог између
Републике Србије и Општине Параћин,  чији је
предмет  уговора је куповина  Војног комплекса –
објекта Клуба војске у Параћину.

- Налаже се ЈП Дирекцији за изградњу
Општине Параћин да у складу са  расположивим
средствима на буџету Општине Параћин и
финансиским плановима Дирекције, исплати
преостале новчане обавезе по Уговору II  Ов. бр.
141/11 од 07. 09. 2011. год.

3. Овлашћује се Председник  општине Параћин, да
након исплате  новчаних обавеза по наведеним
уговорима, закључи анексе уговора којим ће се
констатовати  да су обавезе измирене.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1328/2013-01-II од 18.12.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл.32. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' број:13/08, 12/12
и 13/12), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на
седници одржаној  18.12.    2013. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
o давању сагласности на Одлуку о измени и

допуни Финансијског плана Спортског савеза
општине Параћин за 2013. годину

I
Даје се сагласност на Одлуку о измени и

допуни  Финансијског плана Спортског савеза
општине Параћин за 2013. годину коју је донео
Управни одбор  Спортског савеза општине Параћин
на седници одржаној 12.12.2013.године.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1329/2013-01-II од 18.12.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин број
13/08, 12/12 и 13/12), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Параћин, на седници одржаној  18.12. 2013.године
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку о Измени

Програма рада и Финансијског плана
Предшколске установе ''Бамби'' за 2013. годину

I
Даје се сагласност на Одлуку о Измени

Програма рада Предшколске установе ''Бамби'' у
Параћину за 2013. годину са финансијским планом
коју је донео Управни одбор Предшколске установе
''Бамби'' на седници одржаној  17.12.2013. године.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1330/2013-01-II од 18.12.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл. 63. Закона о буџетском систему
(''Сл. гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010,  101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013), члана 32. тачка
2. Закона о локалној самоуправи ('' Сл. гласник РС'',
бр. 129/07 ) и чл. 13. став 1. тачка 3.  и 32. став1.
тачка 2.  Статута општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'', бр. 13/2008, 12/2012 и 13/2012), а
на предлог Општинског већа, СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној 18.12.
2013. године, донела је

О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН за 2014.

годину

I ОПШТИ ДЕО

Члан  1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета

општине Параћин за 2014. годину (у даљем тексту:
буџет), састоје се од:
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Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:
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Члан 2.
Потребна средства за финансирање буџетског

дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од
135.785.256 динара и финансирање отплате дуга у
износу од 30.714.744 динара обезбедиће се из
приватизационих примања у износу од 500.000
динара и из неутрошених средстава из предходних
година у износу од 166.000.000 динара.

Члан 3.
Приходи и примања од продаје

нефинансијске имовине, буџета општине, у укупном
износу од 1.299.500.000 динара (извори
финансирања: 01 и 08), као и сопствени приходи
буџетских корисника у укупном износу од 67.692.000
динара (извори финансирања: 04, 07, 09, и 16), по
врстама, односно економским класификацијама,
утврђена су у следећем износима:

А)  ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА
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Б)  ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Члан 4.
Издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у
следећим износима:
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Члан 5.
Планирани капитални издаци буџетских

корисника за 2014, 2015. и 2016. годину исказују се у
следећем прегледу:
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II ПОСЕБАН  ДЕО

Члан 6.
Укупни расходи и издаци, укључујући

расходе за отплату главнице дуга, у износу од
1.533.692.000 динара, финансирани из свих извора
финансирања распоређују се по корисницима и
врстама издатака, и то:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

110 Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови
и спољни послови

1 411000 Плате и додаци запослених 2.650.000 2.650.000

2 412000 Соц. доприноси на терет посл. 500.000 500.000

3 417000 Одборнички додатак 15.600.000 15.600.000

4 421000 Стални трошкови 2.600.000 2.600.000

5 422000 Трошкови путовања 550.000 550.000

6 423000 Услуге по уговору 8.000.000 8.000.000

7 425000 Текуће поправке и одржавање 400.000 400.000

8 426000 Материјал 2.100.000 2.100.000

9 481000 Дотације невлад. организацијама 1.200.000 1.200.000

- финансирање полит. субјеката
1.200.000

10 482000 Порези, обавезе, таксе и др. 300.000 300.000

________________________________________________________________________
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Извори финансирања за функцију 110:
01 Приходи из буџета 33.900.000 33.900.000

                   ________________________________________________________________________

Укупно за функцију 110: 33.900.000 33.900.000

________________________________________________________________________

Извори финансирња за раздео 1:
01 Приходи из буџета 33.900.000 33.900.000

                   ________________________________________________________________________

укупно за раздео 1: 33.900.000 33.900.000 ________________________________________________________________________

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

110 извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови
и спољни послови

11 411000 Плате и додаци запослених 9.150.000 9.150.000

12 412000 Соц. доприноси на терет послод. 1.650.000 1.650.000

13 415000 Накнаде за запослене 240.000 240.000

14 421000 Стални трошкови 1.600.000 1.600.000

15 422000 Трошкови путовања 800.000 800.000

16 423000 Услуге по уговору 13.960.000 13.960.000

17 425000 Текуће поправке и одржавање 1.300.000 1.300.000

18 426000 Материјал 6.300.000 6.300.000

________________________________________________________________________

Извори финансирања за функцију 110:
01 Приходи из буџета 35.000.000 35.000.000

________________________________________________________________________

Укупно за функцију 110: 35.000.000 35.000.000

________________________________________________________________________

Извори финансирања за раздео 2:
01 Приходи из буџета 35.000.000 35.000.000

________________________________________________________________________
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Укупно за раздео 2: 35.000.000 35.000.000

________________________________________________________________________

3 3.1 ОПШТИНСКА УПРАВА

130 Опште услуге

19 411000 Плате и додаци запослених 88.750.000 88.750.000

20 412000 Соц. доприноси на терет посл. 15.850.000 15.850.000

21 413000 Накнаде у натури 700.000 700.000

22 414000 Соц. давања запосленима 5.300.000 5.300.000

23 415000 Накнаде за запослене 1.400.000 1.400.000

24 416000 Награде, бонуси и ост. 500.000 500.000

25 421000 Стални трошкови 19.200.000 19.200.000

26 422000 Трошкови путовања 1.200.000 1.200.000

27 423000 Услуге по уговору 15.000.000 15.000.000

28 424000 Специјализоване услуге 6.000.000 6.000.000

29 425000 Текуће поправке и одржавање 2.500.000 2.500.000

30 426000 Материјал 8.000.000 8.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

31 463100 Трансфери др. нивоима власти 800.000 800.000

- Историјски архив Јагодина 700.000

- Завод за заштиту спомен. културе Кг.

100.000

32 482000 Порези, обавезе и таксе 6.500.000 6.500.000

33 483000 Новчане казне и пенали по решењу суд. 1.000.000 1.000.000

34 499000 Средства резерве 10.866.000 10.866.000

- текућа резерва 9.366.000

- стална резерва 1.500.000

35 511000 Зграде и грађевински објекти 8.500.000 8.500.000

36 512000 Машине и опрема 4.000.000 4.000.000

37 513000 Остала основна средства
38 515000 Нематеријална имовина 500.000 500.000

________________________________________________________________________

Извори финансирања за функцију 130:
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01 Приходи из буџета 196.566.000 196.566.000

                     ________________________________________________________________________

Укупно за функцију 130: 196.566.000 196.566.000

________________________________________________________________________

040 породица и деца

39 472000 Накнада за социј. зашт. из буџета 6.000.000 6.000.000

- накнада за треће дете
3.000.000

- поклон пакет. за новорођенчад
2.700.000

- прворођене бебе
300.000

________________________________________________________________________

Извори финансирања за функцију 040:
01 Приходи из буџета 6.000.000 6.000.000

________________________________________________________________________

Укупно за функцију 040: 6.000.000 6.000.000

________________________________________________________________________

090 социјална заштита

40 423000 Услуге по уговору 5.000.000 5.000.000

- пројекат ''Геронтодомаћице''
5.000.000

41 472000 Накнада за социј. зашт. из буџета 20.000.000 5.000.000 25.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- студент. и ученич. помоћ
4.000.000

- субв. трош. превоза средњош.
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11.600.000

- накнада за постдипл. и учен.
500.000

- Школа за музичке таленте Ћуприја
400.000

- књиге за вуковце и одл. учен.
     1.500.000

- ученичке награде (карте за базен и сл.)

500.000

- накнада трошк. вантелесне оплодње
     1.500.000

- унапр. полож. избегл. и интер. расељ. лица 5.000.000 5.000.000

________________________________________________________________________

Извори финансирања за функцију 090:
01 Приходи из буџета 25.000.000 25.000.000

15 Неутрош. средст. донац. из пред. год. 5.000.000 5.000.000

________________________________________________________________________

Укупно за функцију 090: 25.000.000 5.000.000 30.000.000

________________________________________________________________________

170 трансакције везане
за јавни дуг

42 441000 Отплата домаћих камата 12.000.000 12.000.000

43 444000 Пратећи трошкови задуживања 8.000.000 8.000.000

44 611000 Отплата главнице домаћ. посл. банк. 30.714.744 30.714.744

________________________________________________________________________

Извори финансирања за функцију 170:
01 Приходи из буџета 20.000.000 20.000.000

13 Распоред вишка прихода из пред. год. 30.714.744 30.714.744

________________________________________________________________________

Укупно за функцију 170: 20.000.000 30.714.744 50.714.744

________________________________________________________________________
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360 јавни ред и безбедност некласификован
на другом месту

45 421000 Стални трошкови 1.000.000 1.000.000

46 423000 Услуге по уговору 250.000 250.000

47 424000 Специјализоване услуге 250.000 250.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

48 425000 Текуће поправке и одржавање 500.000 500.000

49 511000 Зграде и грађев. објекти 3.430.000 3.430.000

50 512000 Машине и опрема 4.000.000 8.570.000 12.570.000

________________________________________________________________________

Извори финансирања за функцију 360:
01 Приходи из буџета 6.000.000 6.000.000

13 Распоред вишка прихода из пред. год. 12.000.000 12.000.000

                     ________________________________________________________________________

Укупно за функцију 360: 6.000.000 12.000.000 18.000.000

                     ________________________________________________________________________

490 економски послови

51 423000 Услуге по уговору 300.000 300.000

(учешће на сајмовима,

промотив. матер.)
52 481000 Подстицај развоја малих и сред. пред. 6.100.000 6.100.000

- удружeња  предузетника - 500.000

- БИД зона - 3.500.000

- Регионална агенција за ек. развој ШиП
2.000.000

- најлепши Новогодишњи излог
100.000

________________________________________________________________________

Извори финансирања за функцију 490:
01 Приходи из буџета 6.400.000 6.400.000

________________________________________________________________________

Укупно за функцију 490: 6.400.000 6.400.000
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________________________________________________________________________

560 заштита животне средине

53 424000 Специјализоване услуге 14.500.000 14.500.000

(услуге зоохигијене: хватање и  збрињавање

паса и мачака; уклањање лешева животиња

са јавних површина; дезинфекција, дезинсекција

и дератизација на површинама јавне намене)

54 483000 Новчане казне и пенали по решењу суд. 2.000.000 2.000.000

________________________________________________________________________

Извори финансирања за функцију 700:
01 Приходи из буџета 16.500.000 16.500.000

________________________________________________________________________

1 2 3 4 5 6 7 8 9

700 здравство

55 465100 Остале текуће дотације и трансфери 900.000 900.000

(мртвозорство)

________________________________________________________________________

Извори финансирања за функцију 700:
01 Приходи из буџета 900.000 900.000

________________________________________________________________________

Укупно за функцију 700: 900.000 900.000

________________________________________________________________________

860 рекреација, култура и религија
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56 424000 Специјализоване услуге 1.500.000 1.500.000

(подстицај аматер.и пројекти у култури

57 481000 Дотације невлад. организацијама 49.500.000 49.500.000

- друштвене и хуманитарне организ.
  и удруж. грађана

4.000.000

- спортске организ., друштва, удружења
  и грански и територ. спорстски савези

39.500.000

- традицион. верске организације
1.500.000

- Црвени крст - Народна кухиња
4.500.000

(4.000.000 – Народна кухиња;

500.000 – редовна делатност)

________________________________________________________________________

Извори финансирања за функцију 860:

01 Приходи из буџета 51.000.000 51.000.000

________________________________________________________________________

Укупно за функцију 860: 51.000.000 51.000.000

________________________________________________________________________

Извори финансирања за главу 3.1:
01 Приходи из буџета 328.366.000 328.366.000

13 Распоред вишка прихода из пред. год. 42.714.744 42.714.744

15 Неутрош. средст. донац. из пред. год. 5.000.000 5.000.000

________________________________________________________________________

Укупно глава 3.1: 328.366.000 47.714.744 376.080.744

________________________________________________________________________

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.2 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
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160 опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту

58 421000 Стални трошкови 2.610.000 10.000 2.620.000

59 423000 Услуге по уговору 1.509.000 1.509.000

60 424000 Специјализоване услуге 1.462.000 1.462.000

61 425000 Текуће поправке и одржавање 3.074.000 3.074.000

62 426000 Материјал 679.000 679.000

63 482000 Порези, обавезе и таксе 256.000 256.000

64 483000 Новчане казне и пенали по решењу суд. 100.000 100.000

65 511000 Зграде и грађев. објекти 27.630.000 2.775.256 30.405.256

66 512000 Машине и опрема 618.000 618.000

67 541000 Земљиште 606.000 606.000

________________________________________________________________________

Извори финансирања за функцију 160:

01 Приходи из буџета 38.544.000 38.544.000

15 Неутрош. средст. донац. из пред. год. 2.785.256 2.785.256

________________________________________________________________________

Укупно за функцију 160: 38.544.000 2.785.256 41.329.256

________________________________________________________________________

Извори финансирања за главу 3.2
01 Приходи из буџета 38.544.000 38.544.000

15 Неутрош. средст. донац. из пред. год. 2.785.256 2.785.256

________________________________________________________________________

Укупно глава 3.2 38.544.000 2.785.256 41.329.256

________________________________________________________________________

Средства апропријација у овој глави
користиће се за финансирање следећих
корисника, у складу са њиховим
финансијским плановима:

3.2.1 МЗ   4. јули

421 стални трошкови 125.000

423 услуге по уговору 20.000
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425 текуће попр. и одрж 95.000

426 материјал 35.000

482 порези, обав. таксе и казне 3.000

512 машине и опрема 42.000

______________________________________________________

укупно подглава 3.2.1: 320.000

______________________________________________________

3.2.2 МЗ   7. јули

421 стални трошкови 61.000

423 услуге по уговору 30.000

425 текуће попр. и одрж 105.000

426 материјал 29.000

512 машине и опрема 25.000

______________________________________________________

укупно подглава 3.2.2: 250.000

______________________________________________________

3.2.3 МЗ   11. Конгрес

421 стални трошкови 190.000

423 услуге по уговору 80.000

425 текуће попр. и одрж 120.000

426 материјал 65.000

482 порези, обав. таксе и казне 5.000

512 машине и опрема 90.000

______________________________________________________

укупно подглава 3.2.3: 550.000

______________________________________________________

3.2.4 МЗ   Бранко Крсмановић



18.12.2013. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.16  _33

421 стални трошкови 41.000

423 услуге по уговору 50.000

425 текуће попр. и одрж 70.000

426 материјал 15.000

482 порези, обав. таксе и казне 4.000

512 машине и опрема 30.000

______________________________________________________

укупно подглава 3.2.4: 210.000

______________________________________________________

3.2.5 МЗ   Врапчане

421 стални трошкови 62.000

423 услуге по уговору 30.000

425 текуће попр. и одрж 48.000

482 порези, обав. таксе и казне 4.000

512 машине и опрема 56.000

______________________________________________________

укупно подглава 3.2.5: 200.000

______________________________________________________

3.2.6 МЗ  Глождак

421 стални трошкови 210.000

423 услуге по уговору 85.000

425 текуће попр. и одрж 100.000

426 материјал 55.000

______________________________________________________

укупно подглава 3.2.6: 450.000

______________________________________________________

3.2.7 МЗ   Данково
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421 стални трошкови 130.000

423 услуге по уговору 18.000

424 специј. услуге 7.000

425 текуће попр. и одрж 75.000

426 материјал 15.000

482 порези, обав. таксе и казне 5.000

______________________________________________________

укупно подглава 3.2.7: 250.000

______________________________________________________

3.2.8 МЗ   Центар

421 стални трошкови 191.000

423 услуге по уговору 41.000

425 текуће попр. и одрж 341.000

426 материјал 23.000

482 порези, обав. таксе и казне 4.000

______________________________________________________

укупно подглава 3.2.8: 600.000

______________________________________________________

3.2.9 МЗ   Бошњане

421 стални трошкови 100.000

423 услуге по уговору 70.000

424 специј. услуге 100.000

425 текуће попр. и одрж 250.000

426 материјал 55.000

482 порези, обав. таксе и казне 10.000

511 зграде и грађ. објекти 450.000

512 машине и опрема 165.000

______________________________________________________

укупно подглава 3.2.9: 1.200.000

______________________________________________________
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3.2.10 МЗ   Буљане

421 стални трошкови 65.000

423 услуге по уговору 40.000

424 специј. услуге 210.000

425 текуће попр. и одрж -

426 материјал 30.000

482 порези, обав. таксе и казне 5.000

511 зграде и грађ. објекти 1.200.000

______________________________________________________

укупно подглава 3.2.10: 1.550.000

______________________________________________________

3.2.11 МЗ   Бусиловац

421 стални трошкови 40.000

423 услуге по уговору 35.000

426 материјал 20.000

482 порези, обав. таксе и казне 5.000

483 новч. казне, пенали 40.000

511 зграде и грађ. објекти 1.000.000

512 машине и опрема -

______________________________________________________

укупно подглава 3.2.11: 1.140.000

______________________________________________________

3.2.12 МЗ   Главица

421 стални трошкови 50.000 2.000 52.000

423 услуге по уговору 30.000 30.000

425 текуће попр. и одрж -

426 материјал 30.000 30.000

482 порези, обав. таксе и казне 5.000 5.000

511 зграде и грађ. објекти 830.000 476.000 1.306.000

__________________________________________________________________________

укупно подглава 3.2.12: 945.000 478.000 1.423.000

__________________________________________________________________________
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3.2.13 МЗ   Голубовац

421 стални трошкови 20.000

425 текуће попр. и одрж 100.000

426 материјал -

482 порези, обав. таксе и казне 5.000

483 новч. казне и пенали 40.000

511 зграде и грађ. објекти 100.000

______________________________________________________

укупно подглава 3.2.13: 265.000

______________________________________________________

3.2.14 МЗ   Горња Мутница

421 стални трошкови 10.000

423 услуге по уговору 25.000

424 специј. услуге 45.000

425 текуће попр. и одрж 500.000

426 материјал -

482 порези, обав. таксе и казне 35.000

511 зграде и грађ. објекти 1.110.000

541 земљиште 180.000

______________________________________________________

укупно подглава 3.2.14: 1.905.000

______________________________________________________

3.2.15 МЗ   Горње Видово

421 стални трошкови 40.000

423 услуге по уговору 30.000

425 текуће попр. и одрж -

426 материјал 10.000

482 порези, обав. таксе и казне 5.000

511 зграде и грађ. објекти 820.000
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______________________________________________________

укупно подглава 3.2.15: 905.000

______________________________________________________

3.2.16 МЗ   Давидовац

421 стални трошкови 20.000

423 услуге по уговору 25.000

426 материјал -

482 порези, обав. таксе и казне 5.000

511 зграде и грађ. објекти 300.000

______________________________________________________

укупно подглава 3.2.16: 350.000

______________________________________________________

3.2.17 МЗ   Доња Мутница

421 стални трошкови 10.000

423 услуге по уговору 30.000

424 специј. услуге 35.000

425 текуће попр. и одрж 150.000

426 материјал 20.000

482 порези, обав. таксе и казне 5.000

511 зграде и грађ. објекти 300.000

______________________________________________________

укупно подглава 3.2.17: 550.000

______________________________________________________

3.2.18 МЗ   Доње Видово

421 стални трошкови 100.000

423 услуге по уговору 105.000

424 специј. услуге 50.000

425 текуће попр. и одрж 200.000
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426 материјал -

482 порези, обав. таксе и казне 5.000

511 зграде и грађ. објекти 1.480.000

512 машине и опрема 100.000

______________________________________________________

укупно подглава 3.2.18: 2.040.000

______________________________________________________

3.2.19 МЗ   Дреновац

421 стални трошкови 115.000

423 услуге по уговору 50.000

424 специј. услуге 220.000

426 материјал 30.000

482 порези, обав. таксе и казне 5.000

511 зграде и грађ. објекти 2.600.000

______________________________________________________

укупно подглава 3.2.19: 3.020.000

______________________________________________________

3.2.20 МЗ   Забрега

421 стални трошкови 70.000 2.000 72.000

423 услуге по уговору 30.000 30.000

424 специј. услуге 275.000 275.000

425 текуће попр. и одрж -

426 материјал 30.000 30.000

482 порези, обав. таксе и казне 10.000 10.000

511 зграде и грађ. објекти 1.900.000 375.000 2.275.000

__________________________________________________________________________

укупно подглава 3.2.20: 2.315.000                   377.000         2.692.000

__________________________________________________________________________

3.2.21 МЗ   Извор
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421 стални трошкови 20.000

423 услуге по уговору 40.000

425 текуће попр. и одрж 100.000

426 материјал 20.000

482 порези, обав. таксе и казне 5.000

511 зграде и грађ. објекти 100.000

______________________________________________________

укупно подглава 3.2.21: 285.000

______________________________________________________

3.2.22 МЗ   Клачевица

421 стални трошкови 10.000

423 услуге по уговору 45.000

425 текуће попр. и одрж 300.000

426 материјал -

482 порези, обав. таксе и казне 5.000

______________________________________________________

укупно подглава 3.2.22: 360.000

______________________________________________________

3.2.23 МЗ   Крежбинац

421 стални трошкови 35.000

423 услуге по уговору 40.000

425 текуће попр. и одрж 70.000

426 материјал -

482 порези, обав. таксе и казне 5.000

511 зграде и грађ. објекти 360.000

______________________________________________________

укупно подглава 3.2.23: 510.000

______________________________________________________

3.2.24 МЗ   Лебина

421 стални трошкови 35.000
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423 услуге по уговору 20.000

426 материјал 5.000

482 порези, обав. таксе и казне 5.000

511 зграде и грађ. објекти 300.000

512 машине и опрема -

______________________________________________________

укупно подглава 3.2.24: 365.000

______________________________________________________

3.2.25 МЗ   Лешје

421 стални трошкови 25.000

423 услуге по уговору 10.000

425 текуће попр. и одрж 100.000

426 материјал -

482 порези, обав. таксе и казне 5.000

511 зграде и грађ. објекти 370.000

______________________________________________________

укупно подглава 3.2.25: 510.000

______________________________________________________

3.2.26 МЗ   Мириловац

421 стални трошкови 30.000

423 услуге по уговору 15.000

425 текуће попр. и одрж 150.000

426 материјал -

482 порези, обав. таксе и казне 5.000

511 зграде и грађ. објекти 440.000

512 машине и опрема -

______________________________________________________

укупно подглава 3.2.26: 640.000

______________________________________________________
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3.2.27 МЗ   Плана

421 стални трошкови 85.000

423 услуге по уговору 40.000

425 текуће попр. и одрж -

426 материјал 10.000

482 порези, обав. таксе и казне 5.000

511 зграде и грађ. објекти 950.000

512 машине и опрема 10.000

______________________________________________________

укупно подглава 3.2.27: 1.100.000

______________________________________________________

3.2.28 МЗ   Поповац

421 стални трошкови 60.000

423 услуге по уговору 30.000

426 материјал -

482 порези, обав. таксе и казне 5.000

511 зграде и грађ. објекти 710.000

______________________________________________________

укупно подглава 3.2.28: 805.000

______________________________________________________

3.2.29 МЗ   Поточац

421 стални трошкови 65.000

423 услуге по уговору 50.000

425 текуће попр. и одрж -

426 материјал 30.000

482 порези, обав. таксе и казне 5.000

511 зграде и грађ. објекти 600.000

______________________________________________________

укупно подглава 3.2.29: 750.000

______________________________________________________
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3.2.30 МЗ   Ратаре

421 стални трошкови 30.000

423 услуге по уговору 40.000

424 специј. услуге 80.000

426 материјал -

482 порези, обав. таксе и казне 30.000

483 казне по решењу судова 20.000

511 зграде и грађ. објекти 1.070.000

______________________________________________________

укупно подглава 3.2.30: 1.270.000

______________________________________________________

3.2.31 МЗ   Рашевица

421 стални трошкови 60.000

423 услуге по уговору 20.000

424 специј. услуге 40.000

426 материјал 25.000

482 порези, обав. таксе и казне 5.000

511 зграде и грађ. објекти 1.400.000

______________________________________________________

укупно подглава 3.2.31: 1.550.000

______________________________________________________

3.2.32 МЗ   Својново

421 стални трошкови 80.000

423 услуге по уговору 45.000

424 специј. услуге 220.000

425 текуће попр. и одрж -

426 материјал 22.000

482 порези, обав. таксе и казне 3.000
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511 зграде и грађ. објекти 800.000

______________________________________________________

укупно подглава 3.2.32: 1.170.000

______________________________________________________

3.2.33 МЗ   Сикирица

421 стални трошкови 65.000 2.000 67.000

423 услуге по уговору 30.000 30.000

424 специј. услуге 100.000 100.000

425 текуће попр. и одрж -

426 материјал 5.000 5.000

482 порези, обав. таксе и казне 8.000 8.000

511 зграде и грађ. објекти 670.000 426.211 1.096.211

__________________________________________________________________________

укупно подглава 3.2.33: 878.000 428.211 1.306.211

__________________________________________________________________________

3.2.34 МЗ   Сињи Вир

421 стални трошкови 10.000

423 услуге по уговору 10.000

425 текуће попр. и одрж 100.000

482 порези, обав. таксе и казне 5.000

511 зграде и грађ. објекти 850.000

______________________________________________________

укупно подглава 3.2.34: 975.000

______________________________________________________

3.2.35 МЗ   Сисевац

421 стални трошкови -

______________________________________________________
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укупно подглава 3.2.35: -

______________________________________________________

3.2.36 МЗ   Стрижа

421 стални трошкови 75.000 2.000 77.000

423 услуге по уговору 40.000 40.000

425 текуће попр. и одрж 30.000 30.000

426 материјал 50.000 50.000

482 порези, обав. таксе и казне 5.000 5.000

511 зграде и грађ. објекти 1.400.000 631.098 2.031.098

__________________________________________________________________________

укупно подглава 3.2.36: 1.600.000                   633.098 2.233.098

__________________________________________________________________________

3.2.37 МЗ   Стубица

421 стални трошкови 85.000

423 услуге по уговору 50.000

424 специј. услуге 80.000

425 текуће попр. и одрж 30.000

482 порези, обав. таксе и казне 5.000

511 зграде и грађ. објекти 1.820.000

______________________________________________________

укупно подглава 3.2.37: 2.070.000

______________________________________________________

3.2.38 МЗ   Текија

421 стални трошкови 40.000

423 услуге по уговору 40.000

426 материјал 50.000

482 порези, обав. таксе и казне 5.000

511 зграде и грађ. објекти 600.000

______________________________________________________
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укупно подглава 3.2.38: 735.000

______________________________________________________

3.2.39 МЗ   Трешњевица

421 стални трошкови 60.000 2.000 62.000

423 услуге по уговору 35.000 35.000

425 текуће попр. и одрж 40.000 40.000

426 материјал -

482 порези, обав. таксе и казне 5.000 5.000

511 зграде и грађ. објекти      800.000 866.947 1.666.947

512 машине и опрема 100.000 100.000

__________________________________________________________________________

укупно подглава 3.2.39: 1.040.000 868.947 1.908.947

__________________________________________________________________________

3.2.40 МЗ   Чепуре

421 стални трошкови 35.000

423 услуге по уговору 40.000

425 текуће попр. и одрж -

426 материјал -

482 порези, обав. таксе и казне 5.000

511 зграде и грађ. објекти 900.000

______________________________________________________

укупно подглава 3.2.40: 980.000

______________________________________________________

3.2.41 МЗ   Шавац

421 стални трошкови 25.000

423 услуге по уговору 30.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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482 порези, обав. таксе и казне 5.000

511 зграде и грађ. објекти 650.000

541 земљиште 176.000

______________________________________________________

укупно подглава 3.2.41: 886.000

______________________________________________________

3.2.42 МЗ   Шалудовац

421 стални трошкови 30.000

423 услуге по уговору 15.000

426 материјал -

482 порези, обав. таксе и казне 5.000

511 зграде и грађ. објекти 750.000

541 земљиштњ 250.000

______________________________________________________

укупно подглава 3.2.42: 1.050.000

______________________________________________________

3.3 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

912 Основно образовање

68 463100 Текући трансфери
осталим нивоима власти 72.137.000 72.137.000

средства ове апропријације
биће распоређена на следеће
трошкове буџет. корисника:

413 накнаде у натури 2.665.000

414 соц. давања запосленим 905.000

415 накнаде за запослене 5.900.000

                                                                    416 јубиларне награде              4.255.000
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421 стални трошкови 31.810.000

422 трошкови путовања 1.320.000

423 услуге по уговору 12.480.000

424 специјализ. услуге 285.000

425 текуће поправ. и одр. 3.300.000

426 материјал 6.292.000

472 накн.за соц. заш. из буџ 2.570.000

482 порези,таксе и др. 285.000

483 новчане казне и пенали 70.000

69 463200 Капитални трансфери
осталим нивоима власти 18.473.000 18.473.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

средства ове апропријације
биће распоређена на следеће
трошкове буџет. корисника:

511 зграде и грађев. објек. 16.780.000

512 машине и опрема 1.603.000

515     нематеријална имовина 90.000

______________________________________________________________________________

Извори финансирања за функцију 912:

01 Приходи из буџета 90.610.000 90.610.000

________________________________________________________________________

Укупно за функцију 912: 90.610.000 90.610.000

________________________________________________________________________

Извори финансирања за главу 3.3
01 Приходи из буџета 90.610.000 90.610.000

________________________________________________________________________

Свега глава 3.3 90.610.000 90.610.000

________________________________________________________________________

Средства апропријација у овој глави
користиће се за финансирање следећих
корисника, у складу са њиховим
финансијским плановима:
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3.31 ОШ   ''Стеван Јаковљевић''

463100 текући трансфери

осталим нивоима власти 7.800.000

413 накнаде у натури 200.000

414 соц. давања запосл. 100.000

415 накнаде за запослене 200.000

                  416     јубиларне награде          800.000

421 стални трошкови 2.900.000

422 трошкови путовања 200.000

423 услуге по уговору 2.000.000

424 специј. услуге 100.000

425 текуће попр. и одрж 100.000

426 материјал 800.000

472 такмич. ученика 400.000

463200 капитални трансфери

осталим нивоима власти 730.000

511 зграде и грађ. објекти 460.000

512 машине и опрема 270.000

_________________________________________________

укупно подглава 3.31: 8.530.000

_________________________________________________

3.32 ОШ ''Ђура Јакшић''

463100 текући трансфери

осталим нивоима власти 8.582.000

413 накнаде у натури 210.000

414 соц. давања запосл. 50.000

415 накнаде за запослене 475.000

                                                                    416     јубиларне награде                 515.000

421 стални трошкови 3.100.000

422 трошкови путовања 160.000
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423 услуге по уговору 2.800.000

425 текуће попр. и одрж 430.000

426 материјал 582.000

472 такмич. ученика 250.000

482 порези, таксе и др. 10.000

                                                                    483     казне и пенали

463200 капитални трансфери        268.000

осталим нивоима власти

512 машине и опрема 268.000

______________________________________________________

укупно подглава 3.32: 8.850.000

______________________________________________________

3.33      ОШ ''Радоје Домановић''

463100 текући трансфери

осталим нивоима власти  7.700.000

413 накнаде у натури 170.000

414 социјална давања запос. 80.000

415 накнаде за запослене 500.000

                                                                    416     јубиларне награде                 500.000

421 стални трошкови 3.240.000

422 трошкови путовања 100.000

423 услуге по уговору 1.920.000

424 специј. услуге 90.000

425 текуће попр. и одрж 350.000

426 материјал 580.000

472 такмич. ученика 150.000

482 порези, таксе и др. 20.000

463200 капитални трансфери

осталим нивоима власти       10.580.000

511 зграде и грађ. објекти 10.300.000

512 машине и опрема 280.000
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_______________________________________________________

укупно подглава 3.33:                                           18.280.000

_______________________________________________________

3.34 ОШ'' Б. Крсмановић'' Сикирица

463100 текући трансфери

осталим нивоима власти 7.700.000

413 накнаде у натури 350.000

414 социјална давања запос. 100.000

415 накнаде за запослене 1.200.000

                                                                    416     јубиларне награде   500.000

421 стални трошкови 3.680.000

422 трошкови путовања 100.000

423 услуге по уговору 400.000

425 текуће попр. и одрж 500.000

426 материјал 600.000

472 такмич. ученика 200.000

482 порези, таксе и др. 70.000

                                                                    483     казне и пенали

463200 капитални трансфери

осталим нивоима власти   3.150.000

511 зграде и грађ. објек 3.000.000

512 машине и опрема   70.000

                                                                     515    нематеријална опрема 80.000

______________________________________________________

укупно подглава 3.34: 10.850.000

______________________________________________________

3.35 ОШ ''Бранко Радичевић'' Поповац

463100 текући трансфери
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осталим нивоима власти 9.400.000

413 накнаде у натури 1.000.000

414 социјална давања зап 120.000

415 накнаде за запослене 850.000

                                                                     416     јубиларне награде 500.000

421 стални трошкови 4.400.000

422 трошкови путовања 120.000

423 услуге по уговору 860.000

424 специјал. услуге 20.000

425 текуће попр. и одрж 170.000

426 материјал 1.060.000

472 такмич. ученика 250.000

482 порези, таксе и др. 50.000

463200 капитални трансфери

осталим нивоима власти           1.350.000

511 зграде и грађ. објекти 1.250.000

512 машине и опрема 100.000 _______________________________________________________

укупно подглава 3.35: 10.750.000

_______________________________________________________

3.36           ОШ ''Б. Крсмановић'' Д. Мутница

463100 текући трансфери

осталим нивоима власти 8.850.000

413 накнаде у натури 380.000

414 социјална давања запос. 80.000

415 накнаде за запослене 800.000

                                                                    416 јубиларне накнаде                 230.000

421 стални трошкови 4.000.000

422 трошкови путовања 60.000

423 услуге по уговору 1.900.000

424 специјал. услуге 40.000

425 текуће попр. и одрж 400.000

426 материјал 730.000

472 такмич. ученика 200.000
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482 порези, таксе и др. 30.000

463200 капитални трансфери

осталим нивоима власти          50.000

512 машине и опрема                    40.000

515 нематеријална имовина 10.000

______________________________________________________

укупно подглава 3.36: 8.900.000

______________________________________________________

3.37            ОШ ''Вук Караџић '' Поточац

463100 текући трансфери

осталим нивоима власти 8.780.000

413 накнаде у натури 30.000

414 социјална давања запо. 160.000

415 накнаде за запослене 1.300.000

                                                                    416     јубиларне награде                 535.000

421 стални трошкови 4.760.000

422 трошкови путовања 80.000

423 услуге по уговору 310.000

425 текуће попр. и одрж 480.000

426 материјал 760.000

472 такмич. ученика 320.000

482 порези, таксе и др. 45.000

463200 капитални трансфери

осталим нивоима власти 1.770.000

511 зграде и грађ. објекти 1.770.000

______________________________________________________

укупно подглава 3.37: 10.550.000

______________________________________________________
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3.38    ОШ'' М. Поповић-Озрен '' Параћин

463100 текући трансфери

осталим нивоима власти 9.525.000

413 накнаде у натури 200.000

414 социјална давања зап 100.000

415 накнаде за запослене 300.000

   416 јубилатне награде                 550.000

421 стални трошкови 4.480.000

422 трошкови путовања 120.000

423 услуге по уговору 2.090.000

424 специјализоване услуге 35.000

425 текуће попр. и одрж 370.000

426 материјал 780.000

472 такмич. ученика 400.000

482 порези, таксе и др. 30.000

 483    новчане казне и пенали          70.000

463200  капитални трансфери

осталим нивоима власти                                 225.000

                                           512     машине и опрема 225.000

______________________________________________________

укупно подглава 3.38: 9.750.000

______________________________________________________

3.39    Школа за основно музичко образовање
''М. Живковић'' Параћин

463100 текући трансфери

осталим нивоима власти 3.800.000

413 накнаде у натури                   125.000

414 социјална давања зап 115.000

415 накнада за запослене 275.000

                                                                    416     јубиларне награде   125.000
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421 стални трошкови 1.250.000

422 трошкови путовања 380.000

423 услуге по уговору 200.000

425 текуће попр. и одрж 500.000

426 материјал 400.000

472 такмичење ученика 400.000

482 порези, таксе и др. 30.000

463200  капитални трансфери

осталим нивоима власти                               350.000

512 зграде и грађ. објекти 350.000

______________________________________________________

укупно подглава 3.39: 4.150.000

______________________________________________________

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.4 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

920 Средње образовање

70 463100 Текући трансфери
осталим нивоима власти 36.090.000 36.090.000

средства ове апропријације
биће распоређена на следеће
трошкове буџет. корисника:

413 накнаде у натури 857.000

414 соц. давања запосленим 500.000

415 накнаде за запослене 1.590.000
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                                                          416     јубиларне награде              2.250.000

421 стални трошкови 18.509.000

422 трошкови путовања 1.050.000

423 услуге по уговору 2.503.000

                                    424     специјализоване усл.              75.000

425 текуће поправ. и одр.  3.840.000

426 материјал 3.820.000

472 накн. за соц. заш. из буџ. 1.076.000

482 порези, обавезне таксе 20.000

71 463200 Капитални трансфери
осталим нивоима власти 1.740.000 1.740.000

средства ове апропријације
биће распоређена на следеће
трошкове буџет. корисника:

511 зграде и грађ. објекти 200.000

512 машине и опрема 1.410.000

                                                                     515 нематеријална опрема 130.000

_______________________________________________________________________________

Извори финансирања за функцију 920:

01 Приходи из буџета 37.830.000 37.830.000

________________________________________________________________________

Укупно за функцију 920: 37.830.000 37.830.000

________________________________________________________________________

Извори финансирања за главу 3.4:
01 Приходи из буџета 37.830.000 37.830.000

________________________________________________________________________

Свега глава 3.4: 37.830.000 37.830.000

________________________________________________________________________

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Средства апропијација у овој глави
користиће се за финансирање следећих
корисника, у складу са њиховим
финансијским плановима:
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3.41 Гимназија - Параћин

463100 текући трансфери

осталим нивоима власти 5.980.000

413 накнаде у натури 267.000

414 соц. давања запосленима 120.000

415 накнаде за запослене 220.000

416     јубиларне награде 300.000

421 стални трошкови 2.109.000

422 трошкови путовања 270.000

423 услуге по уговору 673.000

                                                                     424 специјализоване услуге   75.000

425 текуће попр. и одрж 730.000

426 материјал 700.000

472 такмич. ученика 496.000

482 порези, обавезне таксе 20.000

463200 капитални трансфери

осталим нивоима власти 600.000

511 зграде и грађ. објекти 200.000

512 машине и опрема 300.000

515     нематер.  имовина 100.000

______________________________________________________

укупно подглава 3.41: 6.580.000

______________________________________________________

3.42 Машинско-електротехничка школа – Параћин

463100 текући трансфери

осталим нивоима власти 15.670.000

413 накнаде у натури 250.000

414 социјална давања запосл. 150.000

415 накнаде за запослене 350.000
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                                                                    416     јубиларне награде                 750.000

421 стални трошкови 12.100.000

422 трошкови путовања 130.000

423 услуге по уговору 660.000

425 текуће попр. и одрж 330.000

426 материјал 850.000

472 такмич. ученика 100.000

463200 капитални трансфери

осталим нивоима власти  500.000

511 зграде и грађ. објекти

512 машине и опрема 500.000

_______________________________________________________

укупно подглава 3.42: 16.170.000

_______________________________________________________

3.43 Технолошка школа – Параћин

463100 текући трансфери

осталим нивоима власти 7.400.000

413 накнаде у натури 220.000

414 социјална давања запос. 150.000

415 накнаде за запослене 650.000

                                                          416     јубиларне награде                 600.000

421 стални трошкови 1.800.000

422 трошкови путовања 300.000

423 услуге по уговору 650.000

425 текуће попр. и одрж 1.630.000

426 материјал 1.100.000

472 такмич. ученика 300.000

463200 капитални трансфери

осталим нивоима власти 330.000

512 машине и опрема 300.000

 515     нематеријална опрема           30.000

_______________________________________________________
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укупно подглава 3.43:  7.730.000

_______________________________________________________

3.44 Економско-трговинска школа – Параћин

463100 текући трансфери

осталим нивоима власти 7.040.000

413 накнаде у натури 120.000

414 социјална давања запос. 80.000

415 накнаде за запослене 370.000

416     јубиларне награде                 600.000

421 стални трошкови 2.500.000

422 трошкови путовања 350.000

423 услуге по уговору 520.000

425 текуће попр. и одрж 1.150.000

426 материјал 1.170.000

472 такмич. ученика 180.000

463200 капитални трансфери

осталим нивоима власти 310.000

512 машине и опрема 310.000

______________________________________________________

укупно подглава 3.44: 7.350.000

______________________________________________________

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.5 КУЛТУРА

820 Услуге културе

72 411000 Плате и додаци запослених 18.360.000 18.360.000

73 412000 Соц. доприноси на терет посл. 3.275.000 3.275.000

74 413000 Накнаде у натури 60.000 30.000 90.000

75 414000 Соц. давања запосленима 800.000 800.000
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76 415000 Накнаде запосленима 70.000 70.000

77 416000 Награде, бонуси и остало 70.000   70.000

78 421000 Стални трошкови 3.750.000 60.000 3.810.000

79 422000 Трошкови путовања 190.000 350.000 540.000

80 423000 Услуге по уговору 4.470.000 570.000 5.040.000

81 424000 Специјализоване услуге 6.700.000 550.000 7.250.000

82 425000 Текуће поправке и одржавање 570.000 50.000 620.000

83 426000 Материјал 1.040.000 240.000 1.280.000

84 482000 Порези, обавезе и таксе 10.000 10.000

85 511000 Зграде и грађевински објекти 1.670.000 1.670.000

86 512000 Машине и опрема 665.000 100.000 765.000

87 515000 Нематеријална имовина 300.000 200.000 500.000

________________________________________________________________________

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета 42.000.000 42.000.000

04 Сопствени приходи буџет. корисника 2.150.000 2.150.000

_________________________________________________________________________

Укупно за функцију 820: 42.000.000 2.150.000 44.150.000

_________________________________________________________________________

Извори финансирања за главу 3.5:
01 Приходи из буџета 42.000.000 42.000.000

04 Сопствени приходи буџет. корисника 2.150.000 2.150.000

_________________________________________________________________________

Укупно глава 3.5: 42.000.000 2.150.000 44.150.000

_________________________________________________________________________

Средства апропријација у овој глави
користиће се за финансирање следећих
корисника:

3.51 Завичајни музеј Параћин

411000 Плате и додаци запослених 3.900.000 3.900.000

412000 Соц. доприноси на терет посл. 700.000 700.000

413000 Накнаде у натури 60.000 60.000

414000 Соц. давања запосленима 200.000 200.000

                                                  416000      Јубиларне награде

421000 Стални трошкови 600.000 600.000

422000 Трошкови путовања 60.000 60.000
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423000 Услуге по уговору 1.300.000 1.300.000

424000 Специјализоване услуге 200.000 200.000

425000 Текуће поправке и одржавање 180.000 180.000

426000 Материјал 140.000 140.000

                                482000      Порези, обавезе и таксе 10.000                                               10.000

511000 Зграде и грађ. објекти 1.150.000 1.150.000

__________________________________________________________________________

Укупно подглава 3.51: 8.500.000 8.500.000

__________________________________________________________________________

3.52 Библиотека ''Др Вићентије Ракић'' Параћин

411000 Плате и додаци запослених 7.900.000 7.900.000

412000 Соц. доприноси на терет посл. 1.410.000 1.410.000

413000      Накнаде у натури

                                                  414000 Соц. давања запосленима 200.000 200.000

421000 Стални трошкови 650.000  10.000 660.000

422000 Трошкови путовања 50.000  50.000 100.000

423000 Услуге по уговору 870.000  50.000            920.000

424000 Специјализоване услуге 500.000 50.000 550.000

425000 Текуће поправке и одржавање 200.000 200.000

426000 Материјал 300.000 50.000 350.000

511000 Зграде и грађевински објекти 20.000 20.000

512000 Машине и опрема 100.000  40.000            140.000

515000 Нематеријална имовина 300.000  200.000            500.000

__________________________________________________________________________

Укупно подглава 3.52: 12.500.000 450.000 12.950.000

__________________________________________________________________________

3.53 Културни центар ''Параћин''  Параћин

411000 Плате и додаци запослених 6.560.000 6.560.000

412000 Соц. доприноси на терет посл. 1.165.000 1.165.000

413000 Накнаде у натури 30.000 30.000
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                                                  414000 Социјална давања                            400.000 400.000

415000 Накнаде запосленима 70.000 70.000

                                                  416000 Јубиларне награде                              70.000  70.000

421000 Стални трошкови 2.500.000 50.000 2.550.000

422000 Трошкови путовања 80.000 300.000 380.000

423000 Услуге по уговору 2.300.000 520.000 2.820.000

424000 Специјализоване услуге 6.000.000 500.000 6.500.000

425000 Текуће поправке и одржавање 190.000 50.000 240.000

426000 Материјал 600.000 190.000 790.000

511000 Зграде и грађ.објекти 500.000 500.000 512000 Машине и опрема 565.000 60.000 625.000

__________________________________________________________________________

Укупно подглава 3.53: 21.000.000 1.700.000 22.700.000

__________________________________________________________________________

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.6 ФИЗИЧКА КУЛТУРА

СРЦ ''7 јули'' Параћин

810 Услуге рекреације и спорта

88 411000 Плате и додаци запослених 7.800.000 1.000.000 8.800.000

89 412000 Соц. доприноси на терет посл. 1.500.000 190.000 1.690.000

90 414000 Соц. давања запосленима 100.000 100.000

91 415000 Накнаде за запослене 200.000 200.000

92 421000 Стални трошкови 11.760.000 755.000 12.515.000

93 422000 Трошкови путовања 290.000 290.000

94 423000 Услуге по уговору 1.150.000 1.330.000 2.480.000

95 424000 Специјализоване услуге 400.000 170.000 570.000

96 425000 Текуће поправке и одржавање 3.890.000 700.000 4.590.000

97 426000 Материјал 1.800.000 590.000 2.390.000

98 472000   Накнада за соц. зашт. из буџета              300.000 20.000 320.000

99 481000 Дотације невладин. организац. 100.000 100.000

100 482000 Порези, обавезе и таксе 15.000 15.000
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101 511000 Зграде и грађевински објекти 3.400.000 530.00 3.930.000

102 512000 Машине и опрема 210.000 210.000

103 523000 Залихе робе 800.000 800.000

________________________________________________________________________

Извори финансирања за функцију 810:
01 Приходи из буџета 32.000.000 32.000.000

04 Сопствени приходи буџет. корисника 6.000.000 6.000.000

09 Примања од продаје нефин. имовине 1.000.000 1.000.000

________________________________________________________________________

Укупно за функцију 810: 32.000.000 7.000.000 39.000.000

_________________________________________________________________________

Извори финансирања за главу 3.6:
01 Приходи из буџета 32.000.000 32.000.000

04 Сопствени приходи буџет. корисника 6.000.000 6.000.000

09 Примања од продаје нефин. имовине 1.000.000 1.000.000

_________________________________________________________________________

Укупно глава 3.6: 32.000.000     7.000.000 39.000.000

_________________________________________________________________________

3.7 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Центар за социјални рад

090 Социјална помоћ угроженом
станов. некласифик. на другом месту

1 2 3 4 5 6 7 8 9

104 463100 Текуће донације и трнсфери
осталим нивоима власти 93.000.000 93.000.000

средства ове апропријације

биће распоређена на следеће

трошкове буџет. корисника:

411 плате и додаци запосл. 14.000.000
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412 соц. допр. на терет посл. 2.550.000

413     накнаде у натури      100.000

414     социјална давања                 100.000

                                                                    415     накнаде за запослене                              200.000

421 стални трошкови 4.900.000

422 трошкови путовања     100.000

423 услуге по уговору 12.200.000

424 специјализоване услуге 2.450.000

- превен против нарком. 1.000.000

-  ''Декада Рома''       1.000.000

- пројекат ''Континуир.

  пруж. усл. за старије

  на селу'' 450.000

425 текуће поправ. и одр. 2.000.000

426 материјал 4.200.000

472 накн.за соц. заш. из буџ 50.000.000

- прош. обл. соц. заштите

 спец. школе и др        22.000.000

- субвен. комун. усл.

 и порес. обавеза        28.000.000

482 порези, обавезе и таксе                            200.000

______________________________________________________________________________

Извори финансирања за функцију 090:

01 Приходи из буџета 93.000.000 93.000.000

________________________________________________________________________

Укупно за функцију 090: 93.000.000 93.000.000

________________________________________________________________________

Извори финансирања за главу 3.7:
01 Приходи из буџета 93.000.000 93.000.000

________________________________________________________________________

Свега глава 3.7: 93.000.000 93.000.000

3.8 ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Центар за дечију заштиту ''Бамби''

911 Предшколско образовање
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105 411000 Плате и додаци запослених       59.900.000   28.720.000   88.620.000

106 412000 Соц. доприноси на терет посл. 9.810.000 6.730.000 16.540.000

107 413000 Накнаде у натури 900.000 200.000 1.100.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

108 414000 Соц. давања запосленима 6.100.000 6.100.000

109 415000 Накнаде трошкова за запослене 790.000 160.000 950.000

110      416000   Награде, бонуси                     380.000        380.000

                              111 421000 Стални трошкови 9.410.000 2.380.000 11.790.000

112 422000 Трошкови путовања 50.000 400.000 450.000

113 423000 Услуге по уговору 60.000 4.022.000 4.082.000

114 424000 Специјализоване услуге 520.000 640.000 1.160.000

115 425000 Текуће поправке и одржавање 2.360.000 1.800.000 4.160.000

116 426000 Материјал 15.200.000 4.500.000 19.700.000

117 483000 Новч. казне и пен. по реш. судова 9.600.000 9.600.000

118 482000 Порези, обавезе и таксе 330.000 330.000

119 511000 Зграде и грађевински објекти 150.000 150.000

120 512000 Машине и опрема 400.000 530.000 930.000

________________________________________________________________________

Извори финансирања за функцију 911:
01 Приходи из буџета 109.000.000 109.000.000

04 Сопствени приходи буџет. корисника 32.942.000 32.942.000

07 Донације од осталих нивоа власти 21.600.000 21.600.000

16 Родитељски динар за ваннаст. актив. 2.500.000 2.500.000

_________________________________________________________________________

Укупно за функцију 911: 109.000.000 57.042.000 166.042.000

_________________________________________________________________________

Извори финансирања за главу 3.8:
01 Приходи из буџета 109.000.000 109.000.000

04 Сопствени приходи буџет. корисника 57.042.000 57.042.000

07 Донације од осталих нивоа власти 21.600.000 21.600.000

16 Родитељски динар за ваннаст. актив. 2.500.000 2.500.000

________________________________________________________________________

Свега глава 3.8: 109.000.000 57.042.000 166.042.000

________________________________________________________________________

3.9 ЗДРАВСТВО
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700 здравство

121 464100 Текуће дотације организацијама
обавезног социјал. осигурања 6.400.000 6.400.000

411 плате и додаци запосл. 2.715.000

412 соц. допр. на тер. посл. 485.000

414 соц. давања запосленима -

415 накнаде за запослене 100.000

416 награде, бонуси и ост. -

421 стални трошкови 1.220.000

422 трошкови путовања -

423 услуге по уговору 1.880.000

122 464200 Капиталне дотације организацијама
обавезног социјал. осигурања 8.400.000 8.400.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

511 зграде и грађ. објекти 1.500.000

512 машине и опрема 6.900.000

______________________________________________________________________________________

Извори финансирања за функцију 700:
01 Приходи из буџета 14.800.000 14.800.000 ________________________________________________________________________

Укупно за функцију 700: 14.800.000 14.800.000 ________________________________________________________________________

Извори финансирања за главу 3.9:
01 Приходи из буџета 14.800.000 14.800.000 ________________________________________________________________________

Свега глава 3.9: 14.800.000 14.800.000

________________________________________________________________________

Средства апропријација у овој глави
користиће се за финансирање следећих
корисника, у складу са њиховим
финансијским плановима:

3.91 Дом здравља Параћин
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464100 текуће дотације организацијама

обавезног социјал. осигурања 4.400.000

411 плате и додаци запосл. 2.715.000

412 соц. допр. на тер. посл. 485.000

414 соц. давања запосленима -

415 накнаде за запослене 100.000

416 награде, бонуси и ост. -

421 стални трошкови -

422 трошкови путовања -

423 услуге по уговору 1.100.000

464200 капиталне дотације организацијама

обавезног социјал. осигурања 8.400.000

511 зграде и грађ. објекти 1.500.000

512 машине и опрема 6.900.000

_____________________________________________

укупно подглава 3.91: 12.800.000

_____________________________________________

3.92                           Апотека Параћин

464100 текуће дотације организацијама

обавезног социјал. осигурања 2.000.000

421 стални трошкови 1.220.000

423 услуге по уговору 780.000

_____________________________________________

укупно подглава 3.92: 2.000.000

_________________________________________________

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.10 ТУРИЗАМ
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Туристичка организација општине Параћин

473 туризам

123 411000 Плате и додаци запослених 2.550.000 2.550.000

124 412000 Соц. доприноси на терет посл. 455.000 455.000

125 421000 Стални трошкови 500.000 10.000 510.000

126 422000 Трошкови путовања 120.000 15.000 135.000

127 423000 Услуге по уговору 3.630.000 100.000 3.730.000

128 424000 Специјализоване услуге 10.500.000 10.500.000

(од тога је ''Сајам привреде'' 3.000.000)

129 425000 Текуће поправке и одржавање 260.000 15.000 275.000

130 426000 Материјал 260.000 20.000 280.000

131 482000 Порези, обавезе и таксе 10.000 10.000

132 511000 Зграде и грађ. објекти 715.000 715.000

133 512000 Машине и опрема 2.000.000 2.000.000

134 523000 Залихе робе за даљу продају 340.000 340.000

__________________________________________________________________________

Извори финансирања за функцију 473:
01 Приходи из буџета 21.000.000 21.000.000

09 Примања од продаје нефин. имовине    500.000 500.000

________________________________________________________________________

Укупно за функцију 473: 21.000.000 500.000 21.500.000

________________________________________________________________________

Извори финансирања за главу 3.10:
01 Приходи из буџета 21.000.000 21.000.000

09 Примања од продаје нефин. имовине    500.000 500.000

________________________________________________________________________

Свега глава 3.10: 21.000.000 500.000 21.500.000

________________________________________________________________________

3.11 ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ

 РНЈП  Параћин

830 услуге емитовања и издаваштва
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135 451100 Текуће субвенције јавним
нефинан. предуз. и организ. 15.000.000 15.000.000

______________________________________________________________________________

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Извори финансирања за функцију 830:

01 Приходи из буџета 15.000.000 15.000.000

________________________________________________________________________

Укупно за функцију 830: 15.000.000 15.000.000

________________________________________________________________________

Извори финансирања за главу 3.11:
01 Приходи из буџета 15.000.000 15.000.000

________________________________________________________________________

Свега глава 3.11: 15.000.000 15.000.000

________________________________________________________________________

РАЗВОЈ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

3.12 ЈП Дирекција за изградњу општине

620 развој заједнице

136 411000 Плате и додаци запослених 20.926.344 20.926.344

137 412000 Соц. доприноси на терет посл. 3.745.816 3.745.816

138 413000 Накнаде у натури 150.000 150.000

139 414000 Соц. давања запосленима 1.340.000 1.340.000

140 415000 Накнаде за запослене 200.000 200.000

141 416000 Награде, бонуси и остало 440.000 440.000

142 421000 Стални трошкови 2.060.000 2.060.000

143 422000 Трошкови путовања 365.000 365.000

144 423000 Услуге по уговору 2.670.000 2.670.000

145 424000 Специјализоване услуге 500.000 500.000
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146 425000 Текуће поправке и одржавање 840.000 840.000

147 426000 Материјал 1.500.000 1.500.000

148 482000 Порези, обавезе и таксе 900.000 900.000

149 511000 Зграде и грађевински објекти 73.861.212 20.500.000 94.361.212

150 512000 Машине и опрема 1.040.000 1.040.000

151 541000 Земљиште 10.000.000 10.000.000

________________________________________________________________________

Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета 123.788.372 123.788.372

12 Примања од продаје финанс. имовине 500.000 500.000

13 Распоред вишка прихода из пред. год. 17.850.000 17.850.000

15 Неутрош. средст. донац. из пред. год. 2.150.000 2.150.000

________________________________________________________________________

Укупно за функцију 620: 123.788.372 20.500.000 144.288.372

________________________________________________________________________

1 2 3 4 5 6 7 8 9

160 опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту

152 421000 Стални трошкови 29.120.000 29.120.000

153 424000 Специјализоване услуге 48.630.000 48.630.000

154 425000 Текуће поравке и одржавање 7.230.000 7.230.000

155 426000 Материјал 2.400.000 2.400.000

________________________________________________________________________

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 87.380.000 87.380.000

________________________________________________________________________

укупно функција 160: 87.380.000 87.380.000

________________________________________________________________________

451 друмски саобраћај

156 421000 Стални трошкови 500.000 500.000

157 423000 Услуге по уговору 431.889 431.889
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158 424000 Специјализоване услуге 8.500.000 8.500.000

159 425000 Текуће поравке и одржавање 64.800.300 64.800.300

160 426000 Материјал 2.200.000 2.200.000

161 482000 Порези, обавезе и таксе 700.000 700.000

162 483000 Новчане казне и пен. по реш. суд. 100.000 100.000

163 511000 Зграде и грађ. објекти 55.049.439 80.000.000 135.049.439

164 541000 Земљиште 10.000.000 10.000.000

________________________________________________________________________

Извори финансирања за функцију 451:
01 Приходи из буџета 142.281.628 142.281.628

13 Распоред вишка прихода из пред. год. 80.000.000 80.000.000

________________________________________________________________________

укупно функција 451: 142.281.628 80.000.000 222.281.628

________________________________________________________________________

Извори финансирања за главу 3.12:
01 Приходи из буџета 353.450.000 353.450.000

12 Примања од продаје финанс. имовине 500.000 500.000

13 Распоред вишка прихода из пред. год. 97.850.000 97.850.000

15 Неутрош. средст. донац. из пред. год. 2.150.000 2.150.000

________________________________________________________________________

Свега глава 3.12: 353.450.000 100.500.000 453.950.000

________________________________________________________________________

 3.13 Буџетски фонд за заштиту
животне средине

560 заштита животне средине
1 2 3 4 5 6 7 8 9

165 423000 Услуге по уговору       1.900.000 1.900.000

166 424000 Специјализоване услуге 6.380.000 6.380.000

167 481000 Дотације невладиним организ. 200.000 200.000

168 511000 Зграде и грађ.објекти 14.420.000 14.420.000

169 512000 Машине и опрема 11.800.000 11.800.000

170 515000 Нематеријална имовина 300.000 300.000

________________________________________________________________________

Извори финансирања за функцију 560:
01 Приходи из буџета 35.000.000 35.000.000
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________________________________________________________________________

Укупно за функцију 560: 35.000.000 35.000.000

________________________________________________________________________

Извори финансирања за главу 3.13:

01 Приходи из буџета 35.000.000 35.000.000

________________________________________________________________________

Укупно глава 3.13: 35.000.000                       35.000.000

________________________________________________________________________

3.14 Буџетски фонд
за развој пољопривреде

421 пољопривреда

171 423000 Услуге по уговору 800.000 800.000

(комасација  у Д. Видову)

172 424000 Специјализоване услуге 2.350.000 200.000 2.550.000

173 425000 Текуће поправке и одржавање 1.500.000 6.500.000 8.000.000

(Реализација Програма заштите,

 уређења и коришћења пољоп. земљишта)

174 426000 Материјал 50.000 50.000

175 451100 Текуће субвенције јавним
нефинанс. предуз. и организ. 1.500.000 1.500.000

(субвенц. вештачке оплодње говеда)

176 481000 Дотације невлад. организацијама 13.700.000 13.700.000

(дотације пољопривредним газдинствима:

  осигурање; набавка механизације и опреме;

субвенц. камате на кредите)

177 511000 Зграде и грађев. објекти 900.000 900.000

________________________________________________________________________

Извори финансирања за функцију 421:
01 Приходи из буџета 20.000.000 20.000.000
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13 Распоред вишка прих. из пред. год. 6.500.000    6.500.000

15 Неутрош. средст. донац. из пред. год. 1.000.000     1.000.000

________________________________________________________________________

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Укупно за функцију 421: 20.000.000 7.500.000 27.500.000

________________________________________________________________________

Извори финансирања за главу 3.16:
01 Приходи из буџета 20.000.000 20.000.000

13 Распоред вишка прих. из пред. год. 6.500.000    6.500.000

15 Неутрош. средст. донац. из пред. год. 1.000.000     1.000.000

________________________________________________________________________

Укупно глава 3.14: 20.000.000 7.500.000 27.500.000

________________________________________________________________________

3.15 Агенција за социјално становање

610 стамбени развој

178 451100 Текуће. субвенције јавним
нефинанс. предуз. и организ. 2.000.000 2.000.000

179 451200 Капитал. субвенције јавним
нефинанс. предуз. и организ. 7.000.000 7.000.000

________________________________________________________________________

Извори финансирања за функцију 610:
09 Примања од продаје нефин. имовине 1.000.000 1.000.000

15 Неутрош. средст. донац. из пред. год. 8.000.000 8.000.000

________________________________________________________________________

Укупно за функцију 610: 9.000.000 9.000.000

________________________________________________________________________

Извори финансирања за главу 3.15:

09 Примања од продаје нефин. имовине 1.000.000 1.000.000

15 Неутрош. средст. донац. из пред. год. 8.000.000 8.000.000

________________________________________________________________________

Свега глава 3.15: 9.000.000 9.000.000

________________________________________________________________________

Извори финансирања за раздео 3:
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01 Приходи из буџета 1.230.600.000

1.230.600.000

04 Сопствени приходи буџет. корисника 41.092.000 41.092.000

07 Донације од осталих нивоа власти 21.600.000 21.600.000

09 Примања од продаје нефин. имовине 2.500.000 2.500.000

12 Примања од продаје финанс. имовине 500.000 500.000

13 Распоред вишка прихода из пред. год. 146.556.072 146.556.072

15 Неутрош. средст. донац. из пред. год.  19.443.928 19.443.928

16 Родитељски динар за ваннаст. актив. 2.500.000      2.500.000

________________________________________________________________________

УКУПНО за раздео 3: 1.230.600.000   234.192.000  1.464.792.000

________________________________________________________________________

УКУПНИ РАСХОДИ:   1.299.500.000   234.192.000 1.533.692.000

________________________________________________________________________

III   ИЗВРШАВАЊЕ  БУЏЕТА

Члан 7.
У складу са Упутством за припрему одлуке о

буџету локалне власти за 2014. годину и
пројекцијама за 2015. и 2016. годину, које је донео
министар надлежан за послове финансија на основу
одредби члана 36а Закона о буџетском систему (''Сл.
гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013)  и Закона о
одређивању максималног броја запослених у
локалној администрацији  (''Службени гласник РС'',
бр. 104/2009), број запослених код корисника буџета
не може прећи максималан број запослених на
неодређено и одређено време, и то:

-   239 запослених у локалној
администрацији на неодређено време;

-     24 запослених у локалној
администрацији на одређено време;

- 102 запослених у предшколским
установама на неодређено време;

- 43 запослених у предшколским
установама на одређено време.

Члан 8.
За извршавање ове Одлуке одговоран је

председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник
општине.

Наредбодавац из става 2. овог члана може
овластити и друга лица да буду наредбодавци у
његовом одсуству.

Члан 9.
Наредбодавац директних и индиректних

корисника буџетских средстава је функционер

(руководилац), односно лице које је одговорно за
управљање средствима, преузимање обавеза,
издавање налога за плаћање који се извршавају из
средстава органа, као и за издавање налога за уплату
средстава која припадају буџету.

Члан  10.
За законито и наменско коришћење средстава

распоређених овом Одлуком, одговорни су
функционери односно руководиоци директних,
индиректних и других корисника буџетских
средстава.

Члан  11.
Орган управе надлежан за финансије

обавезан је да редовно прати извршење буџета и
најмање два пута годишње информише општинско
веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку
шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по доношењу
извештаја из става 1. Овог члана, општинско веће
усваја и доставља извештај Скупштини општине.

Члан 12.
Одлуку о промени апропријације у складу са

чланом 61. Закона о буџетском систему доноси
председник општине.

Члан 13.
Решење о употреби текуће буџетске и сталне

буџетске резерве, на предлог локалног органа управе
надлежног за финансије, доноси Председник
општине.

Члан 14.
Општинско веће одговорно је за спровођење
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фискалне политике и управљање јавном имовином,
приходима и примањима и расходима и издацима на
начин који је у складу с Законом о буџетском
систему.

Овлашћује се Председник општине
да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском
систему, може поднети захтев министарству
надлежном за послове финансија за одобрење
фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од
10%, уколико је резултат реализације јавних
инвестиција.

Члан  15.
Директни корисних буџетских

средстава, уз одобрење локалног органа управе
надлежног за финансије, може извршити
преусмеравање апропријација одобрених на име
одређеног расхода и издатака који се финансира из
општих прихода буџета у износу од 5% вредности
апропријације за расход и издатак чији се износ
умањује.

Преусмеравање апропријација из
предходног става односе се на апропријације из
прихода буџета, док се из осталих извора могу
мењати без ограничења.

Члан 16.
Новчана средства буџета општине, директних

и индиректних корисника средстава буџета, као и
других корисника јавних средстава који су укључени
у консолидовани рачун трезора општине, воде се и
депонују на консолидованом рачуну трезора.

Члан  17.
Распоред и коришћење средстава вршиће се у

2014. години посебним актима које доноси
председник општине, у оквиру следећих раздела:

-    Раздео  3 – Општинска управа: глава 3.1,
функција 090 социјална заштита, позиција 41,
економска класификација 472000 накнада за соц.
заштиту из буџета, за део апропријације у износу од
4.500.000 динара, а који се односи на студентску и
ученичку помоћ, накнаде за постдипломце и
ученике; функција 490 економски послови, позиција
52, економска класификација 481000 Подстицај
развоја малих и средњих предузећа, за део
апропријације у износу од 500.000 динара, а који се
односи на удружења предузетника; функција 860
рекреација, култура и религија, позиција 53,
економска класификација 424000  специјализоване
услуге (подстицај аматеризма и пројекти у
култури), у износу од 1.500.000 динара, позиција 54,
економска класификација 481  Дотације невладиним
организацијама, за део апропријације у износу од
45.000.000 динара, а који се односи на: друштвене и
хуманитарне организације и удружења грађана;

спортске организације, друштва, удружења и
грански и територијални спортски савези;
традиционално верске организације.

Члан  18.
Обавезе које преузимају директни и

индиректни корисници буџетских средстава морају
одговарати апропријацији која им је за ту намену
овом Одлуком одобрена и пренета.
Изузетно корисници из става 1. Овог члана, у складу
са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу
преузети обавезе по уговору који се односи на
капиталне уздатке и захтева плаћање у више година,
на основу предлога органа надлежног за послове
финансија, уз сагласност општинског већа, а највише
до износа исказаних у плану капиталних издатака из
члана 5. ове Одлуке.

Корисник буџетских средстава који одређени
расход извршава из средстава буџета и из других
прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво
врши из прихода из тих других извора.

Обавезе преузете у 2013. години у складу са
одобреним апропријацијама у тој години, а не
извршене у току 2013. године, преносе се у 2014.
годину и имају статус преузетих обавеза и
извршавају се на терет одобрених апропријација
овом Одлуком.

Члан 19.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе

морају бити извршене искључиво на принципу
готовинске основе са консолидованог рачуна
трезора, осим ако је законом, односно актом Владе
предвиђен другачији метод.

Члан  20.
Корисници буџетских средстава преузимају

обавезе само на основу писаног уговора или другог
правног акта, уколико законом није другчије
прописано.

Плаћање из буџета неће се извршити уколико
нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став
3 Закона о буџетском систему.

Члан 21.
Корисници буџетских средстава приликом

додељивања уговора о набавци добара, пружања
услуга или извођењу грађевинских  радова,  морају
да поступе у складу са прописима који уређују јавне
набавке.

Набавком мале вредности, у смислу прописа
о јавним набавкама, сматра се набавка чија је
вредност дефинисана Законом о јавним набавкама.

Члан 22.
Обавезе према корисницима буџетских

средстава извршавају се сразмерно оствареним
примањима буџета. Ако се у току године примања
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смање, издаци буџета извршаваће се по
приоритетима, и то: обавезе утврђене законским
прописима којима се омогућава функционисање
јавног сектора који је у надлежности јединица
локалне самоуправе – плате, социјална давања и
минимални стални и текући расходи неопходни за
нормално   функционисање корисника буџетских
средстава.

Члан  23.
Средства распоређена за финансирање

расхода и издатака корисника буџета, преносе се на
основу њиховог захтева у складу са одобреним
квотама у тромесечним плановима буџета.

Уз захтев корисници су дужни да доставе
комплетну документацију за плаћање (копије).

Члан  24.
Распоред и коришћење средстава врши се по

финансијским плановима и програмима у оквиру
раздела, чији су носиоци директни корисници
буџетских средстава, и то:
-Раздео 1 – Скупштина општине

За коришћење средстава из одобрених
апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси
Председник скупштине општине или његов заменик,
уз пратећу оригиналну документацију предходно
припремљену и контролисану од стране  секретара
Скупштине општине.
-Раздео 2 – Председник општине и Општинско
веће

За коришћење средстава из одобрених
апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси
Председник општине или његов заменик, уз пратећу
оригиналну документацију предходно припремљену
и контролисану од стране одговорног лица
задуженог у Служби за скупштинске послове
Општинске управе.
-Раздео 3 – Општинска управа

За коришћење средстава из одобрених
апропријација у оквиру овог раздела, везаних за
функције 130, 040,  090, 170, 360, 490, 560, 700 и 860
у оквиру главе 3.1, захтеве подноси Начелник
Општинске управе или лице које га мења, уз пратећу
оригиналну документацију предходно припремљену
и контролисану од стране одговорног лица
задуженог у Одељењу за финансије и буџет
Општинске управе.

За коришћење средстава из одобрених
апропријација у оквиру овог раздела, везаних за
функције 560 и 421, у оквиру глава 3.13 – 3.14,
захтеве подноси Начелник Општинске управе или
лице које га мења, уз пратећу оригиналну
документацију предходно припремљену и
контролисану од стране одговорног лица задуженог у
Одељењу за јавне службе и локани економски развој
Општинске управе.

За коришћење средстава из одобрених
апропријација у оквиру овог раздела, везаних за
функције 160, 912,  920,  820,  810,  090,  911,  700,
473 и 830   у оквиру глава 3.2 – 3.11, захтеве подносе
руководиоци корисника или лица која их мењају, уз
пратећу књиговодствену  документацију (копије
истих),  предходно припремљену и контролисану од
стране одговорног лица задуженог у Одељењу за
јавне службе и локани економски развој Општинске
управе.

За коришћење средстава из одобрених
апропријација у оквиру овог раздела, везаних за
функције 620,  160, 451 и 610, у оквиру главе 3.12 и
3.15, захтеве подносе руководиоци корисника или
лица која их мењају, уз пратећу књиговодствену
документацију (копије истих), предходно
припремљену и контролисану од стране одговорних
лица тих буџетских корисника.

Руководиоци корисника или лица која
их мењају, из предходног става, су непосредно
одговорни Председнику општине  за коришћење
средстава из одобрених апропријација.

 Сви захтеви из овог члана се подносе Радној
групи трезору општине Параћин при Одељењу за
финансије и буџет Општинске управе (у даљем
тексту: Трезор).
На захтев Трезора корисници су дужни да доставе на
увид и друге податке који су неопходни ради преноса
средстава са рачуна извршења буџета.
На основу поднетих захтева и пратеће
документације, Председник општине доноси решења
о одобравању исплате са рачуна извршења буџета
која се спроводе и контролишу у Одељењу за
финансије и буџет Општинске управе.
Сврсисходност употребе буџетских средстава
контролишу и оверавају лица овлашћена решењем
Председника општине.
Унутар Одељења за финансије и буџет Општинске
управе, се спроводи интерна контрола о
оправданости и законитости поднетих докумената на
плаћање из средстава буџета, на основу одобрених
апропријација из ове Одлуке, финансијских планова
и програма и утврђених квота за сваког буџетског
корисника.

Члан  25.
Новчана средства на  консолидованом рачуну

трезора, могу се инвестирати у 2014. години само у
складу са чланом 10. Закона о буџетском систему,
при чему су, у складу са истим чланом Закона,
председник општине, односно лице које он овласти,
одговорни за ефикасност и сигурност инвестирања.

Уговор из става 1. овог члана у име СО-е
закључује председник општине или лице које је
овлашћено за управљање готовинским средствима
Трезора.
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Члан  26.
Корисник буџетских средстава не може, без

предходне сагласности председника општине, а у
складу са законом којим се одређује максималан број
запослених у локалној администрацији, засновати
радни однос са новим лицима до краја 2014. године,
уколико средства потребна за исплату плата тих лица
нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у
складу са овом Одлуком, предвиђена за плате том
буџетском кориснику.

Члан 27.
Јавна предузећа која су изван система

консолидованог рачуна трезора општине Параћин
могу се задуживати код пословних банака само уз
предходно добијену сагласност Скупштине општине.

Члан  28.
Директни и индиректни корисници буџетских

средстава, чија се делатност у целини или претежно
финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију
средстава за рад у 2014. години, на терет капитала
сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету и
средстава остварених по основу донација.

Члан 29.
             Буџетски корисници су дужни, да на захтев
надлежног одељења, тј. службе директног корисника,
ставе на увид документацију о њиховом
финансирању, као и да достављају извештаје о
остварењу прихода и извршењу расхода у одређеном
периоду (најмање тромесечно), укључујући и
приходе које остваре обављањем услуга.

Члан 30.
За финансирање дефицита текуће

ликвидности, који може да настане услед
неуравнотежености кретања у приходима и
расходима буџета, председник општине може се
задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о
јавном дугу (''Службени гласник РС'', број 61/2005 и
78/2011).

Члан 31.
Корисници буџетских средстава пренеће на

рачун извршења буџета до 31. децембра 2014.
године, средства која нису утрошена за финансирање
расхода у 2014. години, која су овим корисницима
пренета у складу са Одлуком о буџету општине
Параћин за 2014. годину.

Члан 32.
Изузетно, у случају да се буџету општине

Параћин из другог буџета (Републике, друге
општине) определе актом наменска трансферна
средства, укључујући и наменска трансферна
средства за надокнаду штета услед елементарних

непогода, као и у случају уговарања донације, чији
износи нису могли бити познати у поступку
доношења ове одлуке, орган управе надлежан за
финансије на основу тог акта отвара одговарајуће
апропријације за извршење расхода по том основу, у
складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 33.
Плаћање са консолидованог рачуна трезора за

реализацију обавеза других корисника јавних
средстава, у смислу Закона о буџетском систему који
су укључени у консолидовани рачун трезора, неће се
вршити уколико ови корисници нису добили
сагласност на финансијски план на начин прописан
законом, односно актом Скупштине општине и
уколико тај план нису доставили Управи за трезор.

IV ПРЕЛАЗНЕ  И  ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ

Члан 34.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин'' и доставити министарству
надлежном за послове финансија.

Члан  35.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у ''Службеном листу општине
Параћин'', а примењиваће се од 01. јануара 2014.
године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1331/2013-01-II од 18.12.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 11.  Закона о привредним
друштвима (''Службени гласник РС'', бр. бр. 36/2011
и 99/2011) , члана 13. и 32.  Закона о локалнoј
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и
члана 32. Статута општине Параћин( '' Службени
лист општине Параћин'', бр. 13/08, 12/12 и 13/12),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН на седници
од  18.12.2013. године, донела је

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ РЕГИОНАЛНОЈ АГЕНЦИЈИ

ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ШУМАДИЈЕ И
ПОМОРАВЉА ДОО КРАГУЈЕВАЦ КАО

ПУНОПРАВНИ ЧЛАН

1. Општина Параћин приступа Регионалној
Агенцији за економски развој Шумадије и
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Поморавља д.о.о. Крагујевац  као
пуноправни члан.

2. Положај и статус општине Параћин као
пуноправног члана одређени  су Одлуком
Скупштине Привредног друштва
''Регионална Агенција за економски развој
Шумадије и Поморавља'' д.о.о., бр.
231/545/13  од 04.12.2013. године.

3. Оснивачки улог члана општине Параћин
износи 1.057,53 евра у динарској
противредности по средњем курсу НБС
на дан уплате удела.

4. Оснивачки улог из тачке 3. ове  Одлуке
Општина Параћин дужна је да уплати
најкасније до 04.01.2014. године.

5. Општина Параћин својство члана
Привредног друштва ''Регионална
агенција за економски развој Шумадије и
Поморавља'' д.о.о. Крагујевац, стиче
даном регистрације власништва над
уделом у складу са Законом.

6. Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о приступању
Регионалној агенцији за економски развој
Шумадије и Поморавља д.о.о. Крагујевац
број 011-48/05-02 од 19.07.2005. године.

7. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу
општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 016-11/2013-01-II од 18.12.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. став 1. тачка 3. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број
129/07), члана 7. Закона о финансирању локалне
самоуправе (''Службени гласник РС број 62/06,
47/2011 и 93/2012) и члана 32. Статута општине
Параћин ("Службени лист општине Параћин''
бр.13/08, 12/12 и 13/12), Скупштина општине
Параћин на седници одржаној дана
18.12.2013.године донела је

Одлуку о измени и допуни
Одлуке о општинским административним
таксама и накнадама за услуге које врши

Oпштинска управа

Одлука о општинским административним
таксама и накнадама за услуге које врши Oпштинска
управа (Сл. лист општине Параћин бр. 20/2012) мења
се и гласи:

Члан 1.
У наслову, у глави 6. испред речи «надзор»

додају се речи: «Усклађивање такси и».

Члан 2.
У члану 14. мења се став 1 и гласи:

«Динарски износи такси из Тарифе која је саставни
део ове Одлуке, усклађују се годишње, са
планираном годишњом стопом инфлације за наредну
годину, на крају периода, из ревидираног Извештаја
о фискалној стратегији коју усваја Влада Републике
Србије, према законом утврђеном буџетском
календару, при чему се заокруживање врши тако што
се износ до пет динара не узима у обзир, а износ
преко пет динара заокружује на десет динара.

У члану 14. додаје се став 2 који гласи:

«Приликом усклађивања динарских износа такси, у
складу са ставом 1. овог члана, основица за
усклађивање су последњи објављени усклађени
динарски износи такси.»

У члану 14. додаје се став 3 који гласи:

«Усклађени динарски износи такси из става 2. овог
члана примењују се од 1. јануара наредне године.»

У члану 14. досадашњи став 1. постаје став 4.

Члан 3.
У Тарифи општинских административних

такси и накнада за услуге које врши Општинска
управа, која је саставни део ове одлуке, усклађују се
динарски износи, и то:
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I - ПОДНЕСЦИ

Тарифни број 1.
динара

1. Захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак ако овом одлуком
није другачије прописано

90,00

2. Захтев за давање мишљења о примени општинских прописа 1270,00

Напомена: Таксе  по овом тарифном броју не плаћају се за накнадне поднеске којима странка захтева
само брже поступање по раније поднетом захтеву.

Тарифни број 2.
Такса по овом Тарифном броју плаћа се:

Динара

1. За жалбе против решења која доноси Општинска управа, ако овом
Одлуком није другачије прописано

790,00

II - РЕШЕЊА

Тарифни број 3.
Такса  по овом Тарифном броју плаћа се:

1. За сва решења која доноси Општинска управа из изворне надлежности
општине, ако овом Одлуком није другачије прописано

450,00

Напомена: Ако се доноси једно решење по захтеву више лица, такса по овом тарифном броју плаћа се
онолико пута колико има лица којима се решење уручује.

Тарифни број 4.

Такса по овом Тарифном броју плаћа се:

1. За уверења која издаје Општинска управа из своје надлежности, ако
овом Одлуком није другачије прописано

260,00

Тарифни број 5.

Такса по овом Тарифном броју плаћа се:
динара

1. За опомену којом се обвезник позива да плати таксу 350,00

Тарифни број 6.
Накнада по овом Тарифном броју плаћа се:

динара
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1. Достава писмена на адресу препоручено 50,00

2. Достава писмена на адресу путем услуге «пост експрес» 250,00

Тарифни број 7.
За списе и радње из области личног стања грађана плаћа се накнада и то:

динара

1. Накнада трошкова обрасца извода и уверења из матичних књига 50,00

2.
Закључење брака у згради Општинске управе и седиштима матичних
подручја у радно време

630,00

3. Закључење брака у згради Општинске управе и седиштима матичних
подручја ван радног времена

1060,00

4. Закључење брака ван седишта службених просторија 6330,00

Тарифни број 8.
За списе и радње из области општих послова плаћа се накнада и то:

     Динара

1. Овера потписа и рукописа ван седишта службених просторија 450,00

2. Увид у документацију која се налази у архиви 690,00

3. Издавање преписа из архива, по сваком листу 390,00

5. Овера фотокопије 90,00

6. Овера уговора осим земљишно књижних уговора 530,00

7. Очитавање личних карата 10,00

8. Послови из области правне помоћи:

- писање пуномоћја, гаранција, изјава и сл. поднесака 450,00

- Састављање исправа о закључењу једностраних или двостраних
правних послова

2640,00

- Састављање жалби и др.правних лекова 3170,00

- Састављање предлога за покушај поравнања 3170,00

- сви остали поднесци из области правне помоћи који нису обухваћени ½ од
адвокатске

тарифе

9. Фотокопирање по страници 5,00

10. За објављивање аката других органа и организација на огласној табли
Општинске управе по свакој страни  А4

450,00

  11. За објављивање аката јавних предузећа, установа и других
организација у ''Службеном листу општине Параћин'' по страници
објављеног текста

150,00

  12. За објављивање аката јавних предузећа, установа и других
организација у ''Службеном листу општине Параћин'' ако се текст

40,00
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објављује на једној страници

  13. Цена појединачног броја ''Службеног листа општине Параћин'' 230,00

  14. Годишња претплата на  ''Службени лист општине Параћин'' 2320,00

Тарифни број 9.
 За списе и радње из области урбанизма и грађевинских послова плаћа се накнада и то:

динара

1. За издавање информације о локацији о могућностима и
ограничењима градње на катастарској парцели, на основу планског
документа:

- на једној катастарској парцели 840,00

- на две  катастарске парцеле 1110,00

- на више  катастарских парцела 1370,00

2. За издавање информације о локацији,  за објекте из члана 2. став 1.
тач. 24) и 25) овог закона, објеката грађана:

- за изградњу, доградњу и реконструкцију помоћних објеката,
гаража, трафо станица 10/04kV или 20/04кV и др.

840,00

- за објекте инфраструктуре (линијске водове, водоводе, гасовод и
др.)

1370,00

3. За издавање информације о локацији,  за објекте из члана 2. став 1.
тач. 24) и 25) овог закона, правних лица:

- за изградњу, доградњу и реконструкцију помоћних објеката,
гаража, трафо станица 10/04kV или 20/04кV и др.

1370,00

- за објекте инфраструктуре (линијске водове, водоводе, гасовод и
др.)

2740,00

 4. За издавање информације о локацији,  за извођење радова на
одржавању објеката грађана:

- за извођење радова на инвестиционом одржавању, и уклањању
препрека за особе са инвалидитетом и промена намене без
извођење радова:

840,00

- за извођење радова на адаптацији и санацији и промени намене
са извођењем радова.

840,00

5. За издавање информације о локацији,  за извођење радова на
одржавању објеката  правних лица:

- за извођење радова на инвестиционом одржавању, и уклањању
препрека за особе са инвалидитетом и промена намене без
извођење радова:

1370,00

- за извођење радова на адаптацији и санацији и промени намене
са извођењем радова:

1370,00

6. За издавање услова из планског документа за формирање
грађевинске парцеле

- за издавање услова за израду урбанистичког пројекта: 1370,00
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- за издавање условa о парцелацији и препарцелацији: 1370,00

- за издавање условa исправке граница суседних парцела: 1370,00

7. За потврђивање пројеката

- за потврђивање урбанистичког пројекта: 1370,00

- за потврђивање пројекта парцелације и препарцелације: 1370,00

- за потврђивање пројекта исправке граница суседних парцела: 1370,00

8. - обавештење за извођење радова на инвестиционом одржавању, и
уклањању препрека за особе са инвалидитетом и промена намене
без извођење радова:

1370,00

9. - обавештење за извођење радова на адаптацији и санацији и
промени намене са извођењем радова.

1370,00

10. - обавештење за извођење радова на инвестиционом одржавању, и
уклањању препрека за особе са инвалидитетом и промена намене
без извођења радова

2740,00

11. - обавештење за извођење радова на адаптацији и санацији и
промени намене са извођењем радова

2740,00

12. За пријаву градње 840,00

13. За пријаву темеља:

-  за стамбене објекте 840,00

- за пословне објекте 1370,00

14. Захтев за технички преглед стамбених објеката, преко одређене
комисије ради издавања употребне дозволе:

- за објекте површине до 200 m2 4220,00

- за објекте површине од 200 до 500 m2 8440,00

- за објекте површине од 500 до 1000 m2 16460,00

- за објекте површине преко 1000 м2 24790,00

15. Захтев за технички преглед пословних објеката, преко одређене
комисије ради издавања употребне дозволе:

- за објекте површине до 200 m2 8440,00

- за објекте површине од 200 до 500 m2 16460,00

- за објекте површине од 500 до 1000 m2 31650,00

- за објекте површине преко 1000 м2 49590,00
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- за електро енергетске и друге објекте 24790,00

16. За вршење техничког прегледа објеката  комуналне
инфраструктуре (саобраћајнице, водовод, кабловске и радио мреже
и др.)

-  до 50m 8440,00

- до 100 m 12660,00

- до 200 m 16460,00

- до 500 m 21100,00

- до 1000 m 24790,00

- преко 1000 m 35870,00

17. За вршење техничког прегледа гасних инсталација, ради издавања
употребне дозволе, и то:

- индивидуални прикључак 6860,00

- колективни прикључак 27430,00

Тарифни број 10.
За списе и радње из области имовинско-правних и стамбених послова које обавља Општинска управа

плаћа се накнада и то:
динара

1. трошкови припреме података у имовинском поступку 2220,00

2. За издавање светлеће кровне ознаке за такси возило 2640,00

3. За издавање идентификационог картона за такси возача 530,00

4. За издавање идентификационог картона за такси возило 530,00

5. За издавање потврде где се води службена евиденција из изворних
послова

210,00

Тарифни број 11.
За списе и радње из области инспекцијских послова које обавља Општинска управа плаћа се такса, и то:

Тарифни број 12.

 Динара

1. - излазак на терен грађевинског, комуналног, просветног,
саобраћајног,  буџетског и  инспектора за заштиту животне
средине

2740,00

2 2.  Захтев за утврђивање испуњености услова за обављање ауто
такси превоза

2950,00
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За списе и радње из области рада локалне пореске администрације плаћа се накнада и то:

Динара

1. За излазак пореског инспектора на терен 2740,00

Тарифни број 13.
За списе и радње из области личног рада плаћа се такса и то:

Динара

1. Издавање решења о дужем радном времену
угоститељских објеката

450,00

2. Издавање решења о уношењу имена Параћин у назив
фирме предузећа и то:

- за страна лица 2320,00

- за домаћа правна лица 1510,00

- за предузетнике 610,00

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Параћин''

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број:434-11/2013-01-II од 18.12.2013. године

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.

________________________________

На основу члана 6., 7., 11. став 1. и члана 18.Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени
гласник РС", број 62/06,47/2011и 93/2012) и члана 32.Статута општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'', број 13/2008,12/2012,13/2012), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници од 18.12.2013.,
донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама (''Службени лист општине Параћин'' бр.20/2012), члан 12.,

ТАКСЕНА ТАРИФА, ТАРИФНИ БРОЈ 1., мења се и гласи:

T А К С Е Н А   Т А Р И Ф А
Т А Р И Ф Н И   Б Р О Ј  1

1.  За  истицање фирме на пословном простору

Комунална такса плаћа се за истакнуту фирму на пословном простору. Фирма у смислу ове таксене тарифе јесте
сваки истакнути назив или име које упућује на то да правно или физичко лице обавља одређену делатност.
Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника такса се плаћа само на једну
фирму.
Уколико се у једном објекту налази више правних лица или предузетника који обављају одређену делатности и
имају истакнуту фирму такса се обрачунава и плаћа за сваку истакнуту фирму.
Правна лица су разврстана на велика, средња и мала правна лица у складу са Законом о рачуноводству.
Таксу по овом тарифном броју утврђује, наплаћује и контролише Општинска управа Параћин - Одељење за
локалну пореску администрацију.
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Предузетници и правна лица који су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у мала правна лица а
имају годишњи приход до 50.000.000 динара, не плаћају комуналне таксу за истицање фирме на пословном
простору.

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у средња правна лица, као и
предузетници и мала правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000 динара (осим правних лица која
обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте;
производње и трговине на велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и
телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга
и ноћних барова и дискотека) , фирмарину плаћају на годишњем нивоу  у износу од 105.780,00 динара.
Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика правна лица (осим правних
лица која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и
дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; производње цемента; поштанских,
мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), фирмарину плаћају на годишњем нивоу у износу од 158.670,00
динара
За правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња и мала правна
лица, у смислу закона којим се уређује рачуноводство и предузетници, обзиром на врсту делатност такса износи:

1.    Пословне банке   ......................................................................528.900,00   динара

2.   Осигурање имовине и лица ....................................................370.230,00   динара

3.   Трговина нафтом и дериватима нафте
- за први објекат .....................................................................52.890,00 динара
- за сваки наредни објекат.....................................................26.445,00 динара

4.   Трговина на велико дуванским производима ..................... 528.900,00   динара

5.   Производња цемента ..............................................................1.052.658  динара

6.   Делатност поштанских услуга ................................................ 528.900,00   динара

7.   Делатност мобилних и телефонских услуга........................... 528.900,00   динара

8.   Делатност електропривреде ..................................................... 528.900,00   динара

9.   Казина, коцкарнице, кладионице,бинго сале
и пружање коцкарских услуга........................................................ 528.900,00   динара

10. Ноћни барови и дискотеке ........................................................ 528.900,00   динара

Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника такса се плаћа само на једну
фирму.

Уколико се у једном објекту налази више правних лица или предузетника који обављају одређену делатности и
имају истакнуту фирму такса се обрачунава и плаћа за сваку истакнуту фирму.

Уколико правно лице и предузетник имају више делатности које обављају, такса по овом тарифном броју се
обрачунава и плаћа за делатност са највећом тарифом.

Предузетнику, који код Агенције за привредне регистре, привремено одјави обављање делатности, у складу са
законом, за тај период мирује обавеза плаћања таксе на фирму, с тим да за време трајања привремене одјаве фирма
није истакнута.

Привредни субјекти у поступку ликвидације и стечаја задужују се таксом на фирму до дана регистровања и
објављивања одлуке о покретању поступка ликвидације и стечаја у складу за законом којим се уређује
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ликвидација и стечај привредних субјеката.

Обрачун такси за правна лица и предузетнике врши се у годишњем износу а плаћа се у једнаким тромесечним
ратама у року од 45 дана од почетка тромесечја.

Такса по овом тарифном броју плаћа се на уплатни рачун број: 840-716111843-35 комунална такса за истицање
фирме на пословном простору, са позивом на број 97..контролни број,077,ПИБ.

Члан 2.
У члану 12., ТАКСЕНА ТАРИФА, ТАРИФНИ БРОЈ 3., мења се и гласи:

Т А Р И Ф Н И Б Р О Ј 3

3.  За држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина

За држање моторних, друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила и машина плаћа се комунална
такса у једнократном износу на годишњем нивоу  и то:

1) за теретна возила:
- за камионе до 2 т носивости  1.570 динара,
- за камионе од 2 т до 5 т носивости  2.100 динара,
- за камионе од 5 т до 12 т носивости  3.670 динара,
- за камионе преко 12 т носивости  5.240 динара;

2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)  520 динара;
3) за путничка возила:

- до 1.150 цм3  520 динара,
- преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3  1.050 динара,
- преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3   1.570 динара,
- преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3 2.100 динара,
- преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3  3.150 динара,
- преко 3.000 цм3  5.240 динара;

4) за мотоцикле:
- до 125 цм3  420 динара,
- преко 125 цм3 до 250 цм3  630 динара,
- преко 250 цм3 до 500 цм3  1.050 динара,
- преко 500 цм3 до 1.200 цм3  1.260 динара,
- преко 1.200 цм3  1.570 динара;

5) за аутобусе и комби бусеве  50 динара по регистрованом седишту;
6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за превоз
одређених врста терета:

- 1 т носивости  420 динара,
- од 1 т до 5 т носивости  730 динара,
- од 5 т до 10 т носивости 1.000,00 динара,
- од 10 т до 12 т носивости  1.360 динара,
- носивости преко 12 т  2.100 динара;

7) за вучна возила (тегљаче):
- чија је снага мотора до 66 киловата  1.570 динара,
- чија је снага мотора од 66 - 96 киловата  2.100 динара,
- чија је снага мотора од 96 - 132 киловата  2.620 динара,
- чија је снага мотора од 132 - 177 киловата  3.150 динара,
- чија је снага мотора преко 177 киловата  4.200 динара;
8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и

атестирана специјализована возила за превоз пчела  1.050 динара.

Највиши износи локалне комуналне таксе из става 1. овог таксеног броја усклађују се годишње, са годишњим
индексом потрошачких цена, који објављује републички орган надлежан за послове статистике, при чему се
заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на
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десет динара.
Приликом усклађивања највиших износа локалне комуналне таксе, у складу са ставом 2. овог таксеног броја,
основице за усклађивање су последњи објављени усклађени највиши износи локалне комуналне таксе.
Обвезник комуналне таксе по овом тарифном броју је правно лице, предузетник и физичко лице.
Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се у једнократном годишњем износу приликом регистрације
возила.
Орган надлежан за регистрацију возила не може извршити регистрацију моторног возила без доказа о плаћеној
такси.
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за возила за која се не плаћа накнада за употребу путева сходно Закону о
јавним путевима (''Службени гласник РС'' бр.101/05 и 123/07).
Такса по овом тарифном броју плаћа се на уплатни рачун број: 840-714513843-04 комунална такса за држање
моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машине.

Члан 3.

У члану 12., ТАКСЕНА ТАРИФА, ТАРИФНИ БРОЈ 4., мења се и гласи:

Т А Р И Ф Н И   Б Р О Ј 4

4. За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим
продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности

- за  обављање пословне делатности у привременим објектима – киосци и мањи монтажни објекти и привременим
покретним објектима  плаћа се комунална такса по 1м2 дневно и то:
- екстра  зона 50,00 дин/1м2 на дан
- прва зона 20,00 дин/1м2 на дан
- друга и ППУ зона 14,00 дин/1м2  на дан
- трећа и четврта зона  7,00 дин/1м2  на дан

- за постављање тезги и заузимање простора за време других празника и манифестација (Нова година, 8. март и
сл.) 160 дин /1м2 дневно
- за постављање тезги за време вашара  1.600/ 1м² на дан
- за постављање расхладних уређаја и витрина за продају алкохолних, безалкохолних пића и сладоледа на
површинама јавне намене или испред пословног простора обрачунава се и наплаћује комунална такса и то:
- екстра зона 50,00 дин/1м2 на дан
- прва зона 20,00 дин/1м2 на дан
- друга и ППУ зона 14,00 дин/1м2  на дан
- трећа и четврта зона 7,00 дин/1м2  на дан

- за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе (продаја робе,
пружања угоститељских и других услуга) обрачунава се и наплаћује комунална такса и то:
- екстра зона 50,00 дин/1м2 на дан
- прва зона 20,00 дин/1м2 на дан
- друга и ППУ зона 14,00 дин/1м2  на дан
- трећа и четврта зона 7,00 дин/1м2  на дан
- екстра зона 18,00 дин / 1м2 на дан за зимске баште
- за коришћење простора на јавним површинама ради постављања тв билборда или билборда, правно лице или
предузетник плаћају локалну комуналну таксу за заузеће јавне површине за период од пет година по цени која је
излицитирана у поступку јавног надметања са могућношћу плаћања за сваку годину посебно у једнаким
годишњим ратама и то до 10. фебруара за текућу годину.
- Почетна цена у поступку јавног надметања се обрачунава и износи:
- екстра зона 50,00 дин/1м2 на дан
- прва зона 20,00 дин/1м2 на дан
- друга и ППУ зона 14,00 дин/1м2  на дан
- трећа и четврта зона 7,00 дин/1м2  на дан

Уколико је за јавну површину у екстра зони која је предмет јавног надметања, неуспела лицитација, поновљена 2
пута, износ комуналне таксе за коришћење простора на јавној површини не може бити нижи од почетне цене за
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давање у закуп јавним надметањем прерачуната по метру квадратном у складу са овом Одлуком.
Уколико закупац који је јавним надметањем добио у закуп јавну површину у екстра зони, а жели да користи
простор јавне површине која чини функционалну целину са површином која је добијена у закуп, а није обухваћена
јавним надметањем, износ комуналне таксе за  коришћење јавне површине не може бити нижи од цене коју је
постигао на јавном надметању, прерачунате по метру квадратном у складу са овом Одлуком.

- за постављање забавних игара, рингишпила и других објеката забавних радњи 30,00 динара / 1м2 дневно
- за постављање телефонских говорница по апарату  20,00 дин. дневно.

За следеће заузеће јавних површина накнада се обрачунава по ценовнику из овог тарифног броја у зони у којој се
наведени привредни објекти постављају сходно површини коју заузима и броју дана за који се одобрава заузеће:

- надстрешнице до 10 м2
- плоче за обавештавање површине до 6 м2 у заштићеним природним добрима
- носачи са антена на постојећим зградама, путевима и контејнерима електронских комуникација који се

постављају или инсталирају на кaбловима и мрежама електронских комуникација
- контејнери за смештај електронско комуникационемреже, електроенергетске опреме и уређаја
- типски ормани за унутрашњу и спољашњу монтажу за смештај електронске комуникације
- други објекти који се постављају у функцији обављања пословне деланости и служе задовољавању

потреба грађана

НАПОМЕНА:
Комунална такса из овог тарифног броја плаћа се приликом добијања одобрења од стране  Одељења за урбанизам
и имовинско правне послове Општинске управе за коришћење простора на јавним површинама или испред
пословних просторија у пословне сврхе.
Одобрење се доставља инспекцијском органу ради вршења контроле.
Обвезник комуналне таксе је правно лице, предузетник и физичко лице.
Обвезник комуналне таксе коме је одобрено постављање киоска на период од пет година може да плаћа локалну
комуналну таксу на годишњем нивоу у једнаким ратама с тим што је дужан да утврђени износ висине рате у
складу са овом одлуком уплати до 10. фебруара за текућу годину.
Комунална такса се утврђује и наплаћује за сваки објекат појединачно.
Комунална такса из овог тарифног броја не плаћа се за коришћење простора ради продаје штампе, књига и других
публикација.
Ако се поред штампе, књига и др.публикација продаје и друга роба, такса се плаћа у целокупном износу из овог
тарифног броја.
Комуналну таксу из овог тарифног броја не плаћају хуманитарне,  традиционалне верске и организације које раде
са инвалидима рада и хендикепираним лицима.
 Таксени обвезник је дужан да најкасније у року од 3 дана пре дана почетка  поднесе пријаву надлежном Одељењу
и достави податке од значаја за одређивање висине таксе, ради доношења решења, а исто су дужни уплатити у
року од 3 дана од дана пријема решења о утврђивању обавезе.
 Комуналну таксу из овог тарифног броја утврђује и наплаћује Општинска управа- Одељење за урбанизам и
имовинско правне послове, осим за постављање тезги за време вашара коју наплаћује овлашћено јавно комунално
предузеће.
    Такса по овом тарифном броју плаћа се на уплатни рачун број: 840-741531843-77 коришћење простора на
јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе осим ради продаје штампе, књига и
других публикација.

Члан 4.

У члану 12., ТАКСЕНА ТАРИФА, ТАРИФНИ БРОЈ 7., мења се и гласи:

Т А Р И Ф Н И    Б Р О Ј 7

7. За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова, раскопавање
јавних површина и постављања грађевинских скела на јавним површинама

За заузеће јавне површине грађевинским материјалом држалац или власник материјала, инвеститор или извођач
радова плаћа комуналну таксу 1м2 дневно:
- у екстра, првој и другој зони до 60 дана, 75,00 динара,
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- у екстра, првој и другој зони преко 60 дана, 120,00 динара,
- у трећој, четвртој и петој зони  50,00 динара.
За заузеће јавне површине приликом раскопавања јавних површина инвеститор или извођач радова плаћа
комуналну таксу по 1м2 дневно,
1. у периоду од 01.априла до 30. септембра:

- у екстра, првој и ППУ зони, 120,00 динара.
- у другој, трећој и четвртој зони, 100,00 динара,

2. у периоду од 01. октобра до 31. марта:
- у екстра, првој и ППУ зони, 160,00 динара.
- у другој, трећој и четвртој зони, 120,00 динара.

За заузеће јавне површине приликом извођења грађевинских радова и постављања грађевинских скела,
инвеститор или извођач радова плаћа комуналну таксу по 1м2 дневно:
- у екстра, првој и петој зони, 12,00 динара.
- у другој, трећој и четвртој зони, 10,00 динара,

НАПОМЕНА:
Таксу из овог тарифног броја плаћа правно лице, предузетник или физичко лице које је заузело јавну површину.
Комунална такса из овог тарифног броја плаћа се у поступку добијања одобрења о заузећу јавне површине,
Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове.

Уколико обвезник комуналне таксе не затражи одобрење од одељења за урбанизам, а заузео је јавну површину,
комунални инспектор сачињава записник и доноси решење о уклањању истог.
Одељење за урбанизам и имовинско правне послове, дужно је да један примерак акта о одобрењу заузећа јавне
површине достави  Служби за инспекцијске послове.
Такса по овом тарифном броју плаћа се на уплатни рачун број: 840-741535843-08 комунална такса за заузеће јавне
површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова, раскопавање јавних површина и
постављања грађевинских скела на јавним површинама.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Параћин''  а примењује
се од 01.01.2014.године.

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ПАРАЋИН
Број: 434-12/2013-01-II од 18.12.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.

________________________________

На основу чл. 44. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл. гласник РС’’ бр. 129/07), чл. 44.
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’ бр.13/08), чл. 6. и чл. 17. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2013. годину
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 18/2012,
6/2013, 10/2013 и 12/2013), и захтева Савета МЗ
Доње Видово, бр. 17/2013 , од 09.12. 2013. године,
Председник општине Параћин, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
о одобравању средстава

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2013. годину, Раздео 3
Општинска управа, глава 3.2. Месне заједнице,
функција 620 развој заједнице, економска

класификација 511000 Зграде и грађевински објекти,
одобравају се Месној заједници Доње Видово
средстава у износу од 400.000,00 динара за следеће
намене: наставак програма комасације на површини
од 1.100 ха у МЗ Доње Видово – израда пројектне
документације.

2. О реализацији овог решења стараће се Општинска
управа  општине Параћин - Одељење за финансије и
буџет.

3. Решење доставити Савету МЗ Доње Видово;
Одељењу за финансије и буџет; Одељењу за јавне
службе и ЛЕР и Одељењу за општу управу и
заједничке послове.
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4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНE ПАРАЋИН
Број: 400-1297/2013-01-I од 13.12.2013. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском систему (''Сл. гласник РС'', бр.54/2009,
73/2010, 101/2010, 93/2012, 62/2013 и 63/2013) и
члана 13. Одлуке о буџету општине Параћин за 2013.
годину (''Службени лист општине Параћин'',
бр.18/2012, 6/2013, 10/2013 и 12/2013), као и
Предлога Начелника општинске управе бр.400-
1305/2013-03 од 13. 12. 2013. године, Председник
општине Параћин доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2013. годину , Раздео 3.1 –
Општинска управа, функција 130 – Опште услуге,
економска класификација 499000 – Средства резерве
– текућа резерва, одобравају се Општинској управи
– Центру за социјални рад ''Параћин'', Параћин,
средства у укупном износу од 200.000,00 динара на

име: - санирања последица пожара у објекту
колективног смештаја у Поповцу.

2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се
на  апропријације: у Разделу 3. Општинска управа,
глава 3.7 Центар за социјални рад, Параћин,
функција 090 социјална помоћ угроженом станов.
некласифик. на другом месту, економска
класификација 463100  Текуће донације и трансфери
осталим нивоима власти, (трошак 472 накнада за
социјалну заштиту из буџета – проширени облик соц.
заштите, спец. школе и др.).

3. Средства ове апропријације из тачке 2. овог
решења распоређују се    Општинској управи –
Центру за социјални рад ''Параћин'', Параћин, а
за намене из тачке 1. овог Решења.

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије и буџет.

5. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1299/2013-01-I од 13.12.2013. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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