
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН Број 1

Година 14           29.01.2018.  Излази по потреби
Цена 240 динара

На основу члана 35. тачка 3а. Закона о
ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', бр.
111/09, 92/11 и 93/12), и члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'' број
20/17 ), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на
седници одржаној 29.01.2018. године, разматрала је
Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације за
територију општине Параћин за 2017. годину, и
донела је

O Д Л У К У

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинског

Штаба за ванредне ситуације за територију општине
Параћин за 2017. годину од 28.12.2017. године.

II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 217-2/2018-II од 29.01.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 35. тачка 3а. Закона о
ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', бр.
111/09, 92/11 и 93/12), и члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'' број
20/17), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на
седници одржаној 29.01.2018. године, разматрала је
Предлог Плана рада општинског Штаба за ванредне
ситуације општине Параћин за 2018. годину и донела
је

O Д Л У К У

I
УСВАЈА СЕ Предлог Плана рада

Општинског Штаба за ванредне ситуације за
територију општине Параћин за 2018. годину, који је
донео Општински штаб за ванредне ситуације
општине Параћин на седници одржаној дана
28.12.2017. године.

II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 217-3/2018-II од 29.01.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 64, 65. и 67. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС“ број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013, - испр., 108/2013, 142/2014,
142/2014, 68/2015 и др.закон, 103/2015 и 99/2016) и
члана 32. Статута општине Параћин („Службени
лист општине Параћин“ број 20/2017) и члана 28. и
члана 29. Одлуке о организацији општинских управа
(„Службени лист општине Параћин“ број  19 /2017),

Скупштина општине Параћин на седници
одржаној 29.01.2018. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
БУЏЕТСКОМ ФОНДУ ЗА РАЗВОЈ

ПОЉОПРИВРЕДЕ У ОПШТИНИ ПАРАЋИН

Члан 1.
У Одлуци о буџетском Фонду за развој

пољопривреде у општини Параћин („Службени лист
општине Параћин“ 12/2010 ) и Измени Одлуке о
буџетском Фонду за развој пољопривреде у општини
Параћин („Службени лист општине Параћин“
13/2012), члан 10. мења се и сада гласи:

Буџетски фонд као евиденциони рачун у
оквиру главне књиге трезора у оквиру раздела
Управе за пољопривреду и локални економски развој
општине Параћин отвара лице које је овлашћено за
управљање готовинским средствима Трезора
општине.

Члан 2.
члан 11. мења се и који сада гласи:
-стручне, техничке и административне

послове обавља Управа за пољопривреду и локални
економски развој  општине Параћин
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-послове управљање људским ресурсима,
обрачун зарада, књиговодствене послове, послове
јавних набавки, картотеке, архиве, пријема и
експедиције поште обавља Управа за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана по

објављивању у „Службеном листу општине
Параћин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-198/2018-II од 29.01.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 64. став 3. Закона о
пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број
62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017),
Правилникa о условима и поступку давања у закуп и
на коришћење пољопривредног земљишта у државој
својини („Сл.гласник РС“, бр.16/2017) и члана 2.
Одлуке о одређивању надлежног органа за
спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.
Лист општине Параћин» број 3/09), Скупштинa
општине Параћин на седници одржаној дана
29.01.2018. године донела је

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА
ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ

ПАРАЋИН

и расписује

О Г Л А С
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У

ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ

ПАРАЋИН

I
- Предмет јавног надметања -

1. Расписује се оглас за јавну  лицитацију у
другом кругу за давање у закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини у
општини Параћин у следећим катастарским
општинама:
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Лицитациони корак износи 1000,00 динара.

2. Увид у документацију: графички преглед
катастарских парцела по катастарским општинама и
списак парцела по формираним јавним надметањима
(комплексима), која  су предмет издавања у закуп и
на коришћење, може се извршити у згради Општине
Параћин, у канцеларији бр. 62 сваког радног дана од
8 до 15 часова.
Контакт особе:
Слађана Љутић  тел. 035 564 368
Драгана Богдановић тел. 035 563 601

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном
стању.

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које
се даје у закуп и на коришћење може се извршити за
све катастарске општине 09.02.2018. године

5. Уколико након расписивања Огласа за
јавно надметање за закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини дође
до промена површине из огласа по било ком
законском основу, даљи поступак давања
пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење
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ће се спровести само за тако утврђену површину
земљишта.

6. Све трошкове који настану по основу
закупа и коришћења пољопривривредног земљишта
у државној својини сноси лице које добије то
земљиште у закуп, односно на коришћење.

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и
на коришћење искључиво за пољопривредну
производњу, не може се користити у друге сврхе.

8. Пољопривредно земљиште у државној
својини груписано у јавна надметања означена * и **
у табели тачке 1. овог огласа није било издато
најмање последње три агроекономске године и није
било предмет коришћења.

9. Земљиште из овог огласа не може се давати
у подзакуп.

II
– Услови за пријављивање на јавно надметање-

1. Право учешћа у јавном надметању за
давање у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини има:
- правно и физичко лице које је уписано у Регистар
пољопривредних газдинстава и налази се у активном
статусу најмање три године.

2. Право учешћа у јавном надметању за
давање на коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини за бројеве јавних надметања
означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:

-физичко и правно лице које је уписано у
Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у
активном статусу-за пољопривредну производњу;

-физичко и правно лице које је уписано у
Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у
активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у
уговору о коришћењу прибаве одобрење за
инвестиционе радове које даје Министарство и то у
складу са чланом 67. Закона о пољопривредном
земљишту- за производњу енергије из обновљивих
извора од биомасе и сточарства.

3. Испуњеност услова за пријављивање на
јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта
у државној својини понуђач доказује фотокопијама
следећих докумената:

- лична карта или очитана лична карта за
личне карте са чипом за физичка лица,

- извод из привредног регистра (не старији од
шест месеци до дана објављивања огласа) за правна
лица;

- потврда о активном статусу у Регистру
пољопривредних газдинстава за три године;

4. Испуњеност услова за пријављивање за
коришћење пољопривредног земљишта у државној
својини за пољопривредну производњу за бројеве

јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог
огласа понуђач доказује фотокопијама следећих
докумената:

- фотокопијом  личне карте или очитаном
личном картом за личне карте са чипом за физичка
лица, односно, фотокопијом извода из привредног
регистра (не старији од шест месеци до дана
објављивања огласа) за правна лица;

- потврда о активном статусу у Регистру
пољопривредних газдинстава.

5. Испуњеност услова за пријављивање на
јавно надметање за коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини за производњу
енергије из обновљивих извора од биомасе и
сточарства понуђач за бројеве јавних надметања
означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује
фотокопијама следећих докумената:

-потврда о активном статусу у Регистру
пољопривредних газдинстава;

-за правна лица - извод из привредног
регистра (не старији од шест месеци до дана
објављивања огласа) са податком да је лице
регистровано за производњу енергије из обновљивих
извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола
односно сагласност надлежног органа, коју доставља
најкасније у року од две године од дана закључења
Уговора о коришћењу са Министарством
пољопривреде, шумарства и водопривреде;

-за физичка лица Уговор са произвођачем
енергије кога снабдева сировином, а који има
енергетску дозволу односно сагласност надлежног
органа;

6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног
надметања доставе  оригинале докумената из тачке 3,
4 и 5. овог одељка на увид  Комисији за спровођење
поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је
дужан да након закључења записника са јавног
надметања, преда оригинале докумената из тачке 3, 4
и 5. овог одељка Комисији за спровођење поступка
јавног надметања, која разматра документацију и
утврђује испуњеност услова из овог огласа.

7. Понуђач или његов овлашћени
представник дужан је да присуствује јавном
надметању, у супротном се сматра да је одустао од
јавног надметања.

8. Овлашћени представник понуђача дужан је
да достави оверено пуномоћје од стране надлежног
органа Комисији за спровођење поступка јавног
надметања пре почетка јавног надметања.
Овлашћени представник може заступати само једног
понуђача на јавном надметању.

9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом
за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у
тачном динарском износу наведеном у табели тачке
1. овог огласа, за свако јавно надметање појединачно,
на рачун Општинске Параћин број: 840 – 713804 –
88.



29.01.2018. _ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.1_  _5

10. Свим понуђачима, осим најповољнијем,
уплаћени депозит ће се вратити након јавног
надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће
бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да
најповољнији понуђач одустане од своје понуде
депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу
који је одлуком Комисије за спровођење поступка
јавног надметања удаљен са јавног надметања због
нaрушaвaња рeда и дисциплине.

11. Уколико излицитирана цена прелази
двоструки износ почетне цене, потребно је да сви
понуђачи који настављају надметање, допуне
депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се
наставља после уплате депозита.

12. Јавнo надметање ће се одржати уколико
буде благовремено достављена најмање једна
пријава.

13. Право закупа и коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини
немају правна и физичка лица уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава која:
1) су у пасивном статусу;
2) нису испунила све обавезе из претходних или
текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта
у државној својини;
3) су извршила ометање поседа пољопривредног
земљишта у државној својини;
4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела
поступка јавног надметања приликом давања
пољопривредног земљишта у државној својини у
закуп;
5) су бесправно користила пољопривредно земљиште
у државној својини;
6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у
државној својини у подзакуп.

III
– Документација за пријављивање на јавно
надметање –

1. формулар за пријављивање (попуњен у
целости и потписан);

2. доказ о уплати депозита;
3. за закуп пољопривредног земљишта у

државној својини документацију наведену у
делу II тачка 3. овог огласа;

4. за коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини за пољопривредну
производњу документацију наведену у делу II
тачка 4. овог огласа;

5. за коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини за производњу енергије из
обновљивих извора од биомасе и сточарства

документацију наведену у делу II тачка 5.
овог огласа;

Формулар пријаве и адресиране коверте,
односно штампане налепнице са адресом општине,
се могу преузети сваког радног дана на писарници
општине Параћин. Потребно је да се понуђач
благовремено упозна са садржајем формулара
пријаве.
Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на
којој мора да пише:
На предњој страни:

Адреса: Општина Параћин. улица и број: Томе
Живановића бр.10. Комисији  за  спровођење
поступка  давања  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини

-Број јавног надметања ____ (навести и КО)
На задњој страни:

-име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се
наведена документација.

IV
– Рок за подношење пријаве -

Рок за подношење документације за
пријављивање је до 15,30 сати, дана
12.02.2018.године. Благовременим ће се сматрати све
пријаве које стигну у писарницу општине Параћин
до наведеног рока, без обзира на начин достављања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

V
– Јавно надметање -

Јавно надметање за давање у закуп  и на
коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа
одржаће се за све катастарске општине  у згради
Општине Параћин, Томе Живановића бр 10.
13.02.2018. године са почетком у 12 часова

VI
- Плаћање закупнине -

Закупнина ће бити прерачуната у eвре по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног
надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате.

 VII
 – Уплата закупнине и средства обезбеђења

плаћања -

Најповољнији понуђач је у обавези да у року
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од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ
о уплати закупнине у износу утврђеном
правоснажном одлуком о давању у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини,
умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће
доставити Министарству пољопривреде, шумарства
и водопривреде преко Oпштинe Параћин.

Уколико је период закупа дужи од једне
године, закупнина се плаћа најкасније до
30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз
уплатницу за прву годину закупа потребно је
доставити и:

 гаранцију пословне банке у висини годишње
закупнине пољопривредног земљишта или

 уговор о јемству између Министарства као
повериоца и правног лица као јемца или

 доказ о уплати депозита у висини једне
годишње закупнине као средство обезбеђења
плаћања закупнине, а који ће се у случају
редовног плаћања рачунати као плаћена
закупнина за последњу годину закупа

Ову одлуку објавити на огласној табли
Општине Параћин  и месним канцеларијама и на веб
страни, с тим што ће се рок за  подношење пријава
рачунати од дана објављивања у Службеном листу
општине Параћин.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 464-3/2018-II од 29.01.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 41. Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености (''Службени
гласник РС'' бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17) и члана
32. тачка 23.Статута општине Параћин (''Службени
лист општине Параћин број 20/17) по прибављеном
мишљењу Локалног савета за запошљавање у
општини Параћин, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Параћин, на седници одржаној 29.01.2018. године,
донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ

ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У ОПШТИНИ
ПАРАЋИН ЗА 2018.ГОДИНУ

Члан 1.
Овом Одлуком усваја се Локални акциони

план за запошљавање у општини Параћин за
2018.годину.

Члан 2.
Саставни део одлуке је Локални акциони

план за запошљавање у општини Параћин за 2018.
годину.

Члан 3.
Ово Одлука ступа на снагу осног дана од дана

објављивања у ''Службеном листу општине
Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 101-1/2018-II од 29.01.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

Локални акциони план за запошљавање у
општини Параћин за 2018. годину

УВОДНИ ДЕО

Национална служба за запошљавање
расписала је конкурс за учешће у финансирању мера
активне политике запошљавања, који је у складу са
Националним акционом планом запошљавања за
2018. годину. Услов за одобравање учешћа у
финансирању програма или мера активне политике
запошљавања је да јединица локалне самоуправе
има:
- формиран локални савет за запошљавање,
- донет локални акциони план запошљавања (ЛАПЗ),
- усаглашен ЛАПЗ са НАПЗ,
- обезбеђено више од половине потребних средстава
за финансирање одређеног програма или мере.

Локални акциони  план запошљавања  за
2018. годину за општину Параћин представља
основни инструмент спровођења активне политике
запошљавања у 2018. години. Њиме се дефинишу
приоритети и циљеви политике запошљавања у
2018. години  и  утврђују  програми  и  мере  који  ће
се реализовати у овој години на територији општине
Параћин у складу са планираним средствима у
буџету,  како  би  се  достигли  циљеви  и  постигло
одрживо  повећање  запослености.

Локални акциони план запошљавања израђује
се у складу са приоритетима политике запошљавања
на националном нивоу и у форми Министарства
рада, запошљавања и социјалне политике и
Националне службе за запошљавање како би био у
складу са критеријумима јавног позива. Правни
основ за утврђивање Локалниoг акционoг  планa  за
запошљавање за 2018. годину представља
Национални акциони план за пошљавања за 2018.
годину (“Службени гласник РС”, бр. 120/17),
Национална стратегија запошљавања 2011-
2020.године (“Службени  гласник  РС”,  бр. 37/11) и
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Закон о запошљавању и осигурању за случај
незапослености ("Службени гласник РС", број 36/09,
88/10, 38/15 и 113/17). Основни циљ политике
запошљавања,утврђен Националном стратегијом
запошљавања за период 2011-2020. године, је да се у
Републици Србији до краја 2020. године успостави
ефикасан, стабилан и одржив тренд раста
запослености и да се политика запошљавања као и
институције тржишта рада потпуно ускладе са
тековинама ЕУ.

У складу са основним циљем политике
запошљавања, стратешким и реформским
документима од значаја и утицаја на политику
запошљавања, и уз уважавање карактеристика
националног тржишта рада, утврђени су следећи
приоритети политике запошљавања у 2018. години:

1) Побољшање услова на тржишту рада и
унапређење институција тржишта рада;
2) Подстицање запошљавања и укључивања
теже запошљивих лица на тржиште рада и подршка
регионалној и локалној политици запошљавања;
3) Унапређење квалитета радне снаге и улагање
у људски капитал.

Програми и мере активне политике
запошљавања који ће се у циљу подстицања
запошљавања у 2018. години реализовати су:

1) Програм јавних радова - у програм
јавних радова могу се укључити
незапослена лица из свих категорија теже
запошљивих, у складу са стањем и
потребама локалног тржишта рада
утврђеним у ЛАПЗ;

2) Обука на захтев послодавца – у обуку се
укључују незапослена лица уколико на
евиденцији незапослених НСЗ нема лица
са потребним знањима и вештинама
односно постојећа знања и вештине не
одговарају потребама конкретног радног
места;

3) Програм стицања практичних знања за
неквалификована лица, вишкове
запослених и дугорочно незапослене;

4) Субвенција за самозапошљавање -
одобрава се ради оснивања радње,
задруге или другог облика
предузетништва као и за оснивање
привредног друштва уколико оснивач
заснива у њему радни однос, у
делатностима дефинисаним у складу са
потребама локалног економског развоја у
ЛАПЗ;

5) Субвенција за запошљавање
незапослених лица из категорије теже
запошљивих - може се доделити за

запошљавање незапослених лица из једне или
више категорија теже запошљивих, а које су
утврђене у складу са стањем и потребама
локалног тржишта и наведене у ЛАПЗ;

Јединица локалне самоуправе, преко
надлежне филијале НСЗ, подноси  министарству
надлежном за послове запошљавања захтев за
учешће у финансирању програма или мера активне
политике запошљавања.

Узимајући у обзир мишљења филијала на
поднете захтеве, НСЗ доставља министарству
предлог за учешће у финансирању програма или
мера активне политике запошљавања, у року од 30
дана од дана истека рока за подношење захтева.
- усклађене програме и мере са приоритетима и
циљевима локалног економског развоја и локалног
тржишта рада.

Критеријуми на основу којих се одобрава
висина износа средстава по захтеву јединице локалне
самоуправе за учешће у финансирању програма или
мера су:
1) степен развијености јединице локалне самоуправе;
2) припадност јединице локалне самоуправе (степена
развијености утврђени у складу са посебним
прописом Владе);
3) формиран локални савет за подручје више
јединица локалних самоуправа и усвојен заједнички
план запошљавања за подручје тих јединица
локалних самоуправа.

НСЗ ће започети реализацију одобрених
захтева за учешће у финансирању програма или мера
након преноса средстава из буџета Републике Србије
и буџета јединице локалне самоуправе.

Јединицa локалне самоуправе може, у складу
са потребама локалног тржишта рада, креирати нове
програме или мере активне политике запошљавања,
утврдити их у ЛАПЗ и финансирати их у целости из
средстава буџета јединице локалне самоуправе. У
реализацији програма или мера активне политике
запошљавања које се финансирају из буџета јединица
локалне самоуправе у целости, НСЗ пружа стручну и
техничку подршку.

Програми активне политике запошљавања
које ће општина реализовати у целости из
сопствених средстава у складу су са програмима
Националног акционог плана запошљавања за
2018.годину и обухватају ширу област деловања у
складу са потребама локалне заједнице.
Превасходно, програми Јавних радова моћи ће да се
реализују из свих области из делокруга рада локалне
самоуправе у складу са тренутним потребама.
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ПРОФИЛ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
ОПШТИ ПОДАЦИ

Положај и величина
Општина Параћин се налази у средњем

Поморављу, 3,5 км од десне обале Мораве, на тераси
реке Црнице која протиче кроз центар града, на 130
метара релативне надморске висине. Подручје
општине захвата 541,7 км 2 на коме живи, према
попису из 2011. године, 54.242 становник, од чега
25.104 у самом граду.

Сам град лежи на раскрсници врло важних
међународних саобраћајница: на 156. километру
међународног пута Е-75 ка Нишу и Блиском истоку,
на почетку међународног пута Е-761 за Зајечар и
Бугарску, на прикључку за саобраћајницу Е-760 ка
Крушевцу, за Црну Гору и Хрватску. Кроз Параћин
пролази и главни железнички правац за југ Европе.

По географском положају подручје општине
Параћин се налази у долини  Велике Мораве, између
обронака планине Јухор на западу и Кучајских
планина на истоку.

Oпштина Параћин је општински центар
истоимене општине. У мрежи насеља Србије спада у
групу градова средње величине. Са Ћупријом и
Јагодином представља трограђе - центар поморавске
регије, а у оквиру макрорегије Шумадија, заједно са
градовима Крушевац, Краљево, Чачак и Крагујевац –
центар макрорегије.

Oпштина Параћин је традиционално град
стакла, штофова и цемента. Параћин је индустријски
центар средње величине у зони „осовине и
интензивног развоја Србије“. Дуж овог појаса развоја
који се интегрише и у међудржавне просторно-
физичке развојне зоне, протежу се: аутопут Е-10,
железничка пруга, електро и телекомуникациони
системи, гасовод, хидросистеми и др. У плану мреже
насеља региона Шумадије и Поморавља Параћину је
дат значај центра I реда – насеље регионалног
значаја.

СТАНОВНИШТВО

Према попису из 2011. године број
становника у општини Параћин је 54.242 од чега у
граду живи 25.104.

Старосна структура становништва
Посматрајући старосну структуру становништва у
општини Параћин према попису из 2011. долази се
до закључка да општина Параћин лагано стари.
Узимајући у обзир да је учешће радно способног
становништва у укупној популацији 66,83% и
становништва старости преко 60 година 25.25%, те
да је стопа природног прираштаја -8 ‰, тј. негативна,
јасно је да претходна констатација о старењу
општине Параћин стоји.

Овоме у прилог говори и податак да је, по

попису из 2011. године, најбројније становништво
старости од 55 до 59 година, док је 1971. године то
био случај са становништвом старости од 15 до 19
година.

Полна структура
Полна структура становништва је прилично

изједначена, па је разлика између мушкараца и жена
свега 5 %, у корист жена, односно 27.825 жена а
26.417 мушкараца, како на нивоу општине, тако и на
нивоу округа и републике.

Образовна структура становништва
Посматрајући структуру становништа,

70,21% чине они са основним и средњим
образовањем. Мали проценат писмених становника
(око 10,34 % ) завршава више и високе школе.

Незапосленост

Незапосленост је један од кључних проблема
у општини Параћин, а такође је и један од главних
проблема.

На територији општине Параћин, у
Националној служби за запошљавање крајем
децембра 2017. године, евидентирано је укупно 7.729
незапослених. Од укуног броја највише незапослених
лица је: жена, младих до 30 година, лица без
квалификације, старијих од 50 година. Највише
незапослених је старости од 55-59 година, затим 50-
54 година и од 40-44 године.
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Према степену стручне спреме највећи број
незапослених је са I степеном стручне спреме затим
са IV и III. Највећа заступљеност незапослености је
код жена са IV, I и III степеном стручне спреме.

Привреда

Индустрија је врло значајна у привредној
активности општине, без обзира на тешкоће кроз које
пролази. Параћин већ дуже од једног века носи
епитет познатог индустријског центра. Производња у
области индустрије је веома разнородна, од
производње стакла, цемента и прехрамбених
производа, па до производње грађевинског
материјала и електро-енергетске опреме.

Све до почетка деведесетих година прошлог
века индустрија је била у константном развоју, да би

наступањем кризних догађаја у земљи дошло до
наглог опадања привредних активности. Процес
приватизације није био успешан у многим
предузећима.

Фабрика штофова је потпуно престала са
радом, док је Српска фабрика стакла после промене
неколико власника остала да ради, али са знатно
мање радника него некада, након чега је проглашен
стечај који је убрзо укинут што је довело до додатног
смањења броја радника. Фабрика кондиторских
производа „Параћинка“ и фабрика електро-
енергетске опреме „Будућност“ су такође мењале
власничку структуру, што се негативно одразило и
на сам ниво производње и положај на тржишту.

Једина успешна приватизација је извршена у
Фабрици цемента у Поповцу. Фабрика послује
успешно и по највишим светским стандардима.
Ипак, и у њој ради знатно мање радника него некада.
У области кондиторске индустрије значајни су и
погони „Чоколенда“ и „Пионира'' из Суботице који
настављају традицију ове индустријске гране на овим
просторима.

Структура регистрованих предузећа према
сектору делатности у општини Параћин показује
тренд сличан трендовима у другим општинама
округа. Највећи број регистрованих предузећа је у
области трговине, индустрије, транспорта и
финансијских и других услуга. Према величини
највећи је број малих предузећа (98,7%), а према
власничкој стуктури у приватној својини (85,70%).

Западање у кризу многих привредних грана у
земљи погодило је све слојеве становништва, тако да
је велики број радника у транзиционим временима
остао без посла. Један део радника је добио
социјални програм, па је могао свој капитал да
уложи у оснивање малих фирми, док су остали, у
потрази за новим послом, најчешће куцали на врата
приватних предузетника. Делатност приватног
предузетништва у Параћину је крајем прошлог века
доживела прави процват, тако да је то допринело да
Параћин остане у групи средње развијених општина,
са много нових предузећа.

Што се тиче производних предузећа, највише
их је из области прехрамбене индустрије, конкретно
из области производње кондиторских производа,
прераде млека и млечних производа, прераде меса и
производње месних прерађевина, производње сокова
и алкохолних пића. Ту су и предузећа за производњу
грађевинског материјала, прераду дрвета, прозводњу
металне галантерије и производњу папирне
амбалаже.

Из области услужних делатности највише
има предузећа за пружање телекомуникационих и
туристичко-угоститељских услуга.

Једна од најразвијенијих грана је и трговина.
Параћин је одувек био трговински центар, што
потврђује и чињеница да је око 50% активних
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регистрованих фирми из ове области.
Досадашњи утицај локалне самоуправе на

дешавања у привреди, а посебно у индустрији, био је
веома ограничен, због неизвршене децентрализације
и општих трендова у целокупном друштву. Постоји
спремност локалне самоуправе да створи боље
услове за привређивање и та активност је довела до
реализације пројекта изградње Индустријске зоне у
Змичу код Параћина. Зона се простире на 46 хектара
и нуди инвеститорима комплетну инфраструктуру.

Набројаћемо само неке од значајнијих
предузећа у општини Параћин:

● ''Српска фабрика стакла'' АД Параћин која
производи шупље стакло, приватизована. У
фабрици је запослено око 600 радника.

● ''CRH'' доо Србија - ирска компанија која се
бави производњом цемента 2002. године
приватизовала је у фабрику цемента ''Нови
Поповац''. У компанији је запослено 380
радника.

● ''Рофикс'' Параћин - аустријска фирма која је
бави производњом грађевинског материјала,
своју инвестицију започела 2004. године.
Запослено је 26 радника.

● ''Монди'' доо предузеће за производњу натрон
вреће запошљава 37 радника

● ''Бахус'' доо - производња сокова запошљава
141 радника

● Пекара ''Извор'' - запошљава 118 радника
● ''Чоколенд'' АД – производња производа од

чоколаде запошљава 141 радника
● ''Параћинка Параћин'' АД – производња

кондиторских производа запошљава 154
радника

● ''Пионир'' ДОО – производња чоколада,
бомбона и пецива запошљава 126 радника

● ПС ''Михајловић'' – бензинске пумпе,
ресторани, РТВ, млекара, маркети запошљава
175 радника

● ''Магнум'' ДОО – производња и прерада меса
и месних производа запошљава 50 радника

● ''Петковић'' ДОО – индустрија меса
запошљава 49 радника

Према подацима Агенције за привредне
регистре из јуна 2017. године, на територији
општине Параћин има укупно 2.551 регистрован
привредни субјекат, од чега је 1.741 регистрованих
предузетничких радњи и 810 привредних друштава.

Просечна бруто плата у новембру 2017.
године износила је 52.247 динара, а нето зарада
37.535 динара за исти период.

Приватни сектор малих и средњих предузећа
је флексибилнији и лакше прилагодив условима
тржишног привређивања. Кључни проблеми овог
сектора су освајање нових технологија, продор на
нова тржишта, финансијске обавезе и наплата
потраживања, обезбеђење обртног и инвестиционог
капитала, праћење и поштовање прописа и
недостатак одговарајућег стручног кадра.

Оно на чему сектор малих и средњих
предузећа у наредном периоду мора значајно да ради
је унапређење знања и вештина запослених, посебно
у области маркетинга и менаџмента, увођење
система квалитета у пословање, подизање нивоа
конкурентности и иновативности.

Када је у питању покретање производње у
постојећим неискоришћеним индустријским
капацитетима, са ниским степеном пословних
активности, оптрећених нагомиланим обавезама и
вишком радне снаге, као и отварање нових
производних погона неопходно је ангажовање
домаћих и страних инвеститора.

Могућности за инвестирање у општини Параћин

Расположиве Greenfield локације:

-  Инфраструктурно опремљена Индустријска зона
''Змич'', нето површина 38ха 62а 90 m2 (корисник
Општина Параћин)
-  Почетна цена за закуп: 3,15€/м2  ( плус Накнада за
пренос пољопривредног у грађевинско земљиште
око 0,4€/м2 )
-  Доступно за закуп 20хa 26ари 80м2
-  Продато 10ха 40а 58м2
-  Јединица мере је ‘’модул’’ површине 0,23ха (48 X
48 метара)
- Могућност куповине и закупа

Подстицаји и олакшице за инвеститоре и
постојећу привреду

Републичке олакшице и погодности
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1. Погодности у складу са Уредбом о условима
и начину привлачења директних инвестиција
(Службени гласник Републике Србије бр.
110/2016), преко Развојне агенције Србије
могу се доделити средства и то:

- Бесповратна средства у висини од 30%
оправданих трошкова бруто зарада а у
максималном износу од 5.000€ у динарској
противвредности по новоотвореном радном
месту у двогодишњем периоду;

- За инвестиционе пројекте у производном
сектору минимум 300.000,00€ и којима се
обезбеђује отварање најмање 30 нових
радних места;

2. У складу са чланом 45. Закона о доприносима
за обавезно социјално осигурање, послодавац
има право на повраћај плаћених доприноса:

- 65% - ако је засновао радни однос са
најмањем 1 запосленим а највише са 9
запослених;

- 70% - ако је засновао радни однос са најмање
10 а највише 99 запослених;

- 75% - ако је засновао радни однос са најмање
100 запослених.

Локални подстицаји и олакшице за инвеститоре и
постојећу привреду

Накнада за уређење градског грађевинског
земљишта не обрачунава се за производне и
складишне објекте у складу са чланом 97. Закона о
планирању и изградњи и одлуком СО Параћин о
накнади за уређење грађевинског земљишта.

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.

Ако се ради о пројекту економског развоја од
посебног значаја, а уз одобрење Владе Републике
Србије могуће је добити земљиште на коришћење
без накнаде.

ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН

Параћин је за 2018. годину предвидео
реализацију пограма на побољшању услова за
запошљавање незапослених лица и смањивање
њихове незапослености.

- 2011. ГОДИНА
У складу са Локалним акционим планом за

запошљавање у општини Параћин у 2011. години
спроведена су два Јавна позива за доделу субвенција
за незапослена лица. Први јавни позив финансирале
су Општина Параћин у износу од 500.000 динара са
учешћем од 51% и Национална служба за
запошљавање у износу од 480.390 динара са учешћем
од 49%. На први Јавни позив који је Одлуком
локалног савета за запошљавање расписан од 10.06.
до 10.07.2011.године, стигло 47 пријава. На основу
критеријума за бодовање који је дефинисао локални
савет за запошљавање, субвенцију за
самозапошљавање у износу од 160.000,00 динара
добило је првих 6 лица са највећим бројем бодова.

Други Јавни позив финансирала је општина
Параћин у износу од 1.600.000 динара а Одлуком
локалног савета за запошљавање Јавни позив
расписала је Општина Параћин у сарадњи са
Националном службом за запошљавање од 17.10.-
17.11.2011. године. По овом позиву стигло је 36
пријава. На основу критеријума за бодовање који је
дефинисао локални савет за запошљавање,
субвенцију за самозапошљавање у износу од
160.000,00 динара добило је првих 10 лица са
највећим бројем бодова.

- 2012. ГОДИНА
У складу са Локалним акционим планом за

запошљавање у општини Параћин у 2012. години
спроведен је један Јавни позив за доделу субвенција
за незапослена лица. Јавни позив финансирале су
Општина Параћин у износу од 2.560.000,00 динара са
учешћем од 80% и Национална служба за
запошљавање у износу од 512.000,00 динара са
учешћем од 20%. На Јавни позив који је Одлуком
локалног савета за запошљавање расписан од 09.03.
до 19.04.2012.године, стигло 43 пријава. На основу
критеријума за бодовање који је дефинисао локални
савет за запошљавање, субвенцију за
самозапошљавање у износу од 160.000,00 динара
добило је првих 19 лица са највећим бројем бодова.

- 2013. ГОДИНА
У складу са Локалним акционим планом за

запошљавање у општини Параћин у 2013. години
спроведен је један Јавни позив за доделу субвенција
за незапослена лица. Јавни позив финансирала је
Општина Параћин у износу од 1.094.730,00  динара
јер је Национална служба за запошљавање одустала
због недостатка новчаних средстава али су нам
пружали стручну и техничку подршку до краја
реализације позива. На Јавни позив који је Одлуком
локалног савета за запошљавање расписан од 26.04.
до 27.05.2013.године, стигло 19 пријава. На основу
критеријума за бодовање који је дефинисао локални
савет за запошљавање, субвенцију за
самозапошљавање у износу од 84.210,00 динара
добило је првих 13 лица са највећим бројем бодова.
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- 2015.ГОДИНА
У складу са Локалним акционим планом за

запошљавање у општини Параћин у 2015. години
спроведен Јавни позив за доделу средстава за
спровођење Јавних радова и том приликом закључен
је уговор са ЈП Дирекцијом за изгрању општине
Параћин која је за потребе реализације активности
ангажовала 30 лица са евиденције Националне
службе за запошљавање.

- 2016.ГОДИНА
У складу са Локалним акционим планом за

запошљавање у општини Параћин у 2016. години
спроведен Јавни позив за доделу средстава за
спровођење Јавних радова и том приликом
закључени су уговори са: ЈП Дирекцијом за изгрању
општине Параћин која је за потребе реализације
активности ангажовала 22 лица са евиденције
Националне службе за запошљавање, ПУ Бамби 5
лица, Дом здравља Параћин 9 лица и Удружење
грађана ''Штит'' 1 лице. За реализацију програма
стручне праксе ангажовано је 4 лица.

Средствима буџета локалне самоуправе уз
техничку подршку НСЗ расписана су још два јавна
позива за јавне радове по којима су ангажована лица
преко ЈП Дирекције за изградњу и то 16 лица и ПУ
Бамби 19 лица у првом и 31 лице у другом јавном
позиву.

У току је Јавни позив за јавне радове чија се
реализација очекује почетком 2017.године.

- 2017.ГОДИНА
У складу са Локалним акционим планом за

запошљавање у општини Параћин у 2017. години
спроведена су 4 Јавнa позивa за доделу средстава за
спровођење Јавних радова.

Први јавни позив реализован је уз техничку
подршку НСЗ преко ПУ Бамби где је ангажовано 31
лице са евиденције Националне службе за
запошљавање.

Други јавни позив у оквиру програма
суфинансирања мера активне политике запошљавања
реализовани су јавни радови преко: ЈП Дирекције за
изградњу која је са евиденције Националне службе за
запошљавање ангажовала 15 лица, Пословним
центром који је са евиденције Националне службе за
запошљавање ангажовао 12 лица, Домом здравља
Параћин који је ангажовао 12 лица.

Трећи јавни позив реализован је уз техничку
подршку НСЗ преко ПУ Бамби која је том приликом
ангажовала 21 лица са евиденције Националне
службе за запошљавање.

Четврти јавни позив реализован је уз
техничку подршку НСЗ преко: ЈП Дирекције за
изградњу која је са евиденције Националне службе за
запошљавање ангажовао 15 лица, Пословним
центром који је са евиденције Националне службе за

запошљавање ангажовао 12 лица, Домом здравља
Параћин који је ангажовао 6 лица и ПУ Бамби која је
ангажовала 33 лица.

Програми подршке запошљавању које спроводи
Национална служба за запошљавање у општини
Параћин

Национална служба за запошљавање у
Параћину реализовањем различитих програма
спроводи активну политику запошљавања младих.

Мере које континуирано предузима НСЗ у
2009.години:

 Обуке за активно тражење посла ( обуке у
писању радне биографије, пропратног писма,
интервјуи са послодавцем) . Предвиђено
време трајања ових обука је 4 сата. У 2009.
години 247 лица је похађало овај вид обуке,
од чега је 163 лица млађе од 30 година.

 Професионална оријентација подразумева
саветовање у трајању од сат времена у циљу
правилне професионалне оријентације
незапослених лица.

 Програми самозапошљавања - Реализацијом
овог програма у 2009. години 29 лица је
добило субвенцију у износу од 130.000
динара за самозапошљавање, од тог броја 12
лица је млађе од 30 година.

 Реализацијом програма Ново запошљавање,
17 послодаваца из Параћина је запослило 37
лица, од чега је 16 лица млађе од 30 година.

 Реализовањем прогама Прва шанса за
приправнике до 30 година старости, у 2009.
години 182 лица је нашло свој први  посао.
Процењује се да од укупног броја
новозапослених лица кроз овај програм, око
30% остаје запослено код истог послодавца и
по истеку приправничког стажа.

 Програм Јавних радова - кроз овај програм
ангажовано је било око 100 лица са
евиденције незапослених.

Мере које континуирано предузима НСЗ у
2010.години

Запошљавање:
 Самозапошљавање 17
 Субвенција за отварање нових радних места

код 22 послодавца 64 лица
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 Јавни радови, 3 пројекта, запослено 59
 Прва шанса 2010. Преко 120 приправника
 Директним посредовањем запослено преко

500 незапослених лица.

Обуке:
 Програм Запошљавање и миграције младих

код 15 послодаваца се обучава 66 лица
 Обука за активно тражење посла 250 лица
 Инструктивна обука Пут до успешног

предузетника 130 лица
 На обукама за књиговође, столаре,

козметичаре, електронско пословање,
информатику и енглески по 10 лица

 На обукама за ткање и посластичаре - особе
са инвалидитетом по 5 лица

 1 обука за познатог послодавца (машиниста
расхладних и амонијачних постројења) –
обучио 16, запослио 8.

Постоји велико интересовање младих за
обукама и програмима самозапошљавања. Такође је
уочено да постоје дефицитарна занимања
фармацеутски техничар, фармацеут, професор
математике, грађевински инжењер, CO2 заваривачи
и радници на ЦНЦ машинама.

Мере које континуирано предузима НСЗ у
2011.години:

- Прва шанса 2011 запошљено је 67
приправника.

- Стучна пракса 62 приправника
- Програмом за самозапошљавање 20 лица
- Субвенцијама за отварање нових радних

места 77 лица
- Јавни радови 59 лица
- Сајмови запошљавања 25 запошљених лица
- Програми додатног образовања и обука 110.

лица
- запошљавање  ризичних 28

Укупно 448 лица

Мере које континуирано предузима НСЗ у
2012.години:

 Стрчна пракса 62 приправника
 Финансирање програма обуке на захтев

послодавца /
 Реализација програма за стицања практичних

знања  3 лица
 Спровођење јавних радова  96 лица и 35 ОСИ
 Додела субвенција за отварање нових радних

места   23 лица и 11 ОСИ
 Додела субвенција за самозапошљавање  8

лица
 Додела субвенција за самозапошљавање

„ЛАПЗ“  лица

 Додела субвенција зараде за запошљавање
особа са инвалидитетом без радног искуства
1

 Рефундација трошкова подршке ососбама са
инвалидитетом које се запошљавају под
посебним условима  /

 Додела субвенција за отварање нових радних
места за запошљавање незапослених лица
ромске националности   /

 Додела субвенција незапосленим лицима
ромске националности за за
самозапошљавање  /

Мере које континуирано предузима НСЗ у
2013.години:

 Спровођење Јавних радова за  8 лица
 Спровођење Јавних радова за ОСИ за 15 лица
 Додела субвенција за отварање нових радних

места за 28 лица
 Додела субвенција за отварање нових радних

места за ОСИ за 3 лица
 Стручна пракса 2013. – 30 лица
 Стицање практичних знања 2013. – 6 лица
 Спровођење Јавног позива на основу Лап-а за

запошљавање за 2013.г - 13 лица
 Обуке за тржиште рада:
 Обука за аранжера цвећара за особе са

инвалидитетом за 6 лица
 Обука за послове пословног секретара за

особе са инвалидитетом за 5 лица
 Обука за израду пецива за 7 лица
 Самозапошљавање за 2 лица
 Стручна пракса за особе са инвалидитетом за

3 лица

Мере које континуирано предузима НСЗ у
2014.години:

 Спровођење Јавних радова за ОСИ за 35 лица
 Додела субвенција за отварање нових радних

места за ОСИ за 6 лица
 Сајам запошљавања: код 22 послодавца

запослило се 30 радника

Мере које континуирано предузима НСЗ у
2015.години:

 Додела субвенција послодавцима за отварање
нових радних места за 41 лице

 Додела субвенција за отварање нових радних
места за ОСИ за 8 лица

 Програм стручне праксе са полагањем испита
– 13 лица

 Програм стручне праксе ради стицања
практичних знања – 81 лице

 Реализација обуке за месаре – 9 лица
 Основне информатичке обуке за ОСИ – 6
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 лица
 Функционално образовање одраслих преко

ОШ Радоје Домановић у три циклуса – 11
лица

 Закључено 22 уговора за спровођење јавних
радова на којима је ангажовано укупно 135
лица

 Закључено 7 уговора за спровођење јавних
радова на којима је ангажовано 34 ОСИ

 Посредовањем Националне слзжбе за
запошљавање запошљено 400 лица

Мере које континуирано предузима НСЗ у
2016.години:

 Реализација програма Стручне праксе – 49
лица

 Реализација стицања практичних знања – 3
лица

 Реализација по програму ИПА 2012 – 4 лица
 Додела субвенција за самозапошљавање – 52

лица
 Субвенције за запошљавање незапослених из

категорије теже запошљивих – 35 лица и
након проширења квоте донета је одлука за
још 27 лица

 Програм јавних радова на којима су
ангажоване особе са инвалидитетом – 30 лица

 Програми јавних радова за остала лица – 13
лица

Канцеларија за младе

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 9/02, 33/04
и 135/04) и члана 28. Статута општине Параћин
(“Општински Службени гласник”, број 7/02 и 26/04),
по препоруци Министарства омладине и спорта,
Скупштина  општине  Параћин је на седници
одржаној дана 22.04.2008. године донела Одлуку о
оснивању канцеларије за младе. Канцеларија је
оганизована у оквиру Општинске управе - Одељења
за привреду и јавне службе - Одсек за омладину.

Одлуком је дефинисано да се у канцеларији
за младе обављају послови који се односе на
подстицање младих да се организују, удружују и
учествују у друштвеним токовима, послови заштите
интереса младих и помоћи у њиховом остварењу,
сарадња са омладинским организацијама и
удружењима, помоћ омладинским организацијама и
удружењима у њиховом раду, подстицању и
остваривању сарадње која се односи на  омладину и
улогу младих на територији општине Параћин.
Финансирање рада Канцеларије за младе врши се из
буџета општине Параћин.

Канцеларија је почела са радом 23. априла
2008. године.

Канцеларија за младе је до сада спровела низ
активности, самостално и у партнерству са другим
организацијама.

Развој омладинског предузетништва

Током 2009. године реализоване су обуке за
развој омладинског предузетништва уз подршку
USAID-овог програма PPES. Одржане су три обуке:
Како започети сопствени посао; Пословно
планирање и Унапређење предузетничких вештина
на којима је учествовало 45 полазника.

Током 2011. године у сарадњи са USAID-овог
PPES програма реализован је пројекат ''Јачање
капацитета младих пољопривредних произвођача за
удруживање и вођење пољопривредног бизниса''.

Циљ пројекта је био да се ојачају капацитети
младих пољопривредника да раде кроз удрузења и
задруге и препознају користи од удруживања,
заједничког долажења до тржиста, опреме и
материјала. Усвајање нових знања о вођењу фарме,
анализе трошкова и прихода и побољшање
способности да се планирају активности и
финансирање пољопривредног бизниса.
Пројекат има 3 корака:
1. 50 учесника – студијско путовање и посета
успесним кооперативама и задругама, уцење из
примера добре парксе и одржавање обука на терену
2. 25 учесника – тренинг бизнис планирање за
фарму и фарм-манагемант (финансије)
3. 25 учесника – унапређење производа ради
одговора већим купцима, испуњење захтева купаца
кроз рад удружења, упознавање са захтевима већих
купаца (информативни састанак), орјентација на
тржисте

Интернет клуб

У просторијама Градске библиотеке, кроз
један од пројеката, основан је Интерент клуб са шест
рачунара. Млади, као и други чланови библиотеке
имају могућност да бесплатно користе услуге
интетнет клуба у току радног времена Градске
библиотеке.

Савет за младе

Оформљен је Савет за младе општине
Параћин, као радно тело Председника општине, у
чијем саставу су представници институција у свим
областима који се на локалном нивоу баве младима.
Задаци савета су да иницира и учествује у изради
локалне омладинске политике у области образовања,
рекреације, коришћења слободног времена, повећање
запослености, информисања, активног учешћа,
обезбеђивању једнаких шанси, здравства, културе,
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равноправности полова, спречавању насиља и
криминалитета, приступа правима, одрживог развоја
и животне средине и другим областима. Први
задатак Савета за младе јесте израда Локалног
акционог плана за младе који је усвојен за период
2016-2020 година.

Канцеларија за локално-економски развој и
дијаспору

Канцеларија за ЛЕР основана је Одлуком СО
Параћин 21.12.2005.године, а званично отпочела са
радом 01.02.2006.гододине. Канцеларији су
придодати послови за дијаспору 2007. године.
Канцеларија за ЛЕР и дијаспору задужена je за
сарадњу, подршку и развој пословне заједнице:

Подршка инвеститорима

- Презентација расположивих могућности за
инвестирање у општини Параћин
- Припрема понуда локација, контакти
- Сарадња са Развојном агенцијом Србије (РАС)
- Уговарање састанака са инвеститирима и обилазак
локација
- Пружање информација, сервис инвеститорима

Развој радне снаге - координација радом Тренинг
центра

-У оквиру реализације пројекта чије је носилац
Регионална агенција за економски развој Шумадије и
Поморавља, а који финансира Компанија ''Холцим''
доо 28. септембра 2009. године отворен је ''Тренинг
центар за развој радне снаге у Параћину''. Општина
Параћин, односно Канцеларија за ЛЕР је била
партнер на пројекту и канцеларија је  задужена за
организацују и функционисање тренинг центра. Од
отварања Тренинг центра реализовано је 13 обука за
рад на рачунару, (пакет Word , Excel, Internet),  5
обука за започоњање бизниса, једна обука за
пословни енглески језик, и 5 менаџерских обука:
Менаџмент људских ресурса, Пословна
комуникација и преговарање, Способност решавања
конфликата, Маркетинг и управљање пројектом и
Иновациони менаџмент . Током анимирања
полазника, остварена је одлична сарадња са
Националном службом за запошљавање у Параћину.

У оквиру Тренинг центра у 2011. години
реализоване су следеће обуке:
- 2 обуке за стицање основног знања за рад на
рачунару – похађало 17 полазника
- 2 обуке за Correl i Photoshop – похађало 20
полазника
- 2 обуке за израду Бизнис плана – похађало 25
полазника

- Курс за пружање књиговодствених услуга –
похађало 9 полазника
- Нижи средњи курс енглеског језика – похађало 6
полазника

У оквиру пројекта ''Млади, запослени,
независни'' у сарадњи са Biznis start – up centrom из
Крагујевца одржано је 7 тренинга које је похађало
укупно 70 полазника:
- Маркетинг и продаја – 2 тренинга
- Менаџерске вештине
- Основе финансија и вођење малог предузећа
- Пословна комуникација и јавни наступ – 2 тренинга
- Управљање финансијама у бизнису

У оквиру Тренинг центра у 2012. години
реализоване су следеће обуке:
- 3 обуке за стицање основног знања за рад на
рачунару – похађало 29 полазника

Подршка постојећој пословној заједници

- Сарадња са удружењима привредника (заједнички
наступ на сајмовима, Привредни савет)
- Испитивање мишљења и потреба локалне пословне
заједнице (анкета и презентација закључака
менаџменту локалне самоуправе)
- Састанци са локалном пословном заједницом
(представљање планова локалне самоуправе, јавне
расправе, састанци са делегацијама)
- Информисање привредника (дистрибуција
конкурса, организација округлих столова -
‘’Национални програми подршке привреди’’)

Стратешко планирање

- Учешће у изради Стратегије одрживог развоја
општине Параћин 2008-2017, усвојена априла 2008.
године
- Учешће у изради Стратегије социјалне заштите од
2008-2012, усвојена 2007.год.
- Формирање Привредног савета,
- Реализација Акционог плана Националне стратегије
одрживог развоја на локалном нивоу
- GTZ- техничка помоћ за ревизију стратегије и
израду акционих планова
- Учешће у изради локалног акционог плана за Роме
- Учешће у изради стамбене стратегије за социјално
становање
-Учешће у изради локалног акционог плана за младе
- У току је израда Стратегије одрживог развоја
општине Параћин
- У току је израда Стратегије руралног развоја и
пољопривреде

Реализовани пројекти

- ''Обука радника за коришћење ГИС-а'' вредности
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61.153€, финансијска подршка EAR-а са 87%
-''Оснивање BID зоне у Параћину'' вредности
55.088,50 €, финансисјка подршка EAR -a  са 88,5%
-Различити пројекти кроз НИП и друга министарства
-MEGA Program USAID од 2007. године (ГИС,
''калкулатор'')
-Пројекат ‘’Управљање имовином локалне
самоуправе’’, кроз програм Exchange II – техничка
помоћ Европске комисије
-пројекат '' Боља евиденција – већи приходи – веће
инвестиције'', вредности 121.499€
  Еxchange 3
-пројекат ''Свет очима детета'', кроз програм ИПА
2008, вредности 309.635€
-пројекат ''Заједно за инклузију'' кроз програм ДИЛС-
а, вредности 35.483€

Маркетинг и промотивне активности

-Учешће на инвестиционим и другим сајмовима од
2006.године
-Израда промотивног материјала Општине Параћин
-Креирање визуелног идентитета Општине Параћин
-Развијање базе података инвестиционих локација
-Дистрибуција промотивних материјала
-Иновирање и ажурирање сајта Општине Параћин

Креирање и ажурирање база података

-База ''greenfield'' и ''brownfield'' локација, пословног
простора
-База приврених субјеката, финансијских
институција, приватизација
-База података образовних институција
-База организација цивилног друштва (НВО)
-Републичке институције и организације са контакт
особама (РАС, ПК, министарства, НАЛЕД, НСЗ,
РЕДАСП,СКГО)
-Ажурирање реализованих инвестиција
-Ажурирање базе података о
запосленим/незапосленим лицима
-Профил заједнице

Сарадња са институцијама и организацијама од
значаја за ЛЕР

-Сарадња са домаћим и међународним
институцијама (РЕДАСП, министарства, СКГО,
РАС, НАЛЕД, НСЗ, ПКС, РПК, јавна предузећа,
амбасаде, побратимске општине из ЕУ)
-Партнерство у пројектима, учешће на
конферецијама, у одборима, на едукацијама,
припрема извештаја, анкета, база података,
организација сатанака)
-Сарадња са општинама и градовима и
Канцеларијама за ЛЕР

Унапређење рада КЛЕР-а

-Стална едукација запослених -учешће на тренинг
програмима, семинарима, конференцијама и
скуповима
-Сертификована 3 радника за ЛЕР
-Резултат: ПОБЕДА на такмичењу ‘’Invest in Serbia’’
-Студијске посете - примери добре праксе
(Словенија, Чешка, Мађарска, САД - Алабама)
-Обезбеђен и опремљен додатни канцеларијски
простор

Активности Општег Удружења приватних
предузетника на пољу запошљавања

У општини Параћин постоје три удружења
приватних предузетника, од којих је најактивније
Опште удружење предузетника Параћин.

Опште удружење приватних предузетника,
које  броји око 2.300 чланова има  веома добру
сарадњу са органима локалне самоуправе,
образовним институцијама и осталим релавантним
факторима који су од значаја за привредни развој.

На основу споразума о сарадњи између
Машинско-електротехничке школе и Удружења,
ученици из ове средње стручне школе имају
могућност да стекну практична знања и да реализују
стручну пркасу код чланова Удружења.

Економска школа и Гимназија немају потребу
за праксом својих ђака у предузећима који су
чланови Удружења.

Чланови Удружења дају велики допринос у
организацији и реализацији Сајма привреде општине
Параћин. Сајам се традиционално одржава једном
годишње на јесен, и траје три  дана.  До сада је
реализовано укупно 19 сајмова.

Сајам привреде и предузетништва у
Параћину, међународног је карактера и идеална је
прилика предузетницима за повезивање са
клијентима и купцима, као и за успостављање
дијалога између јавног и приватног сектора.

Другог дана Сајма се организује Сајам
запошљавања. На Сајму за запошљавање који је
одржан 2010. године било је укупно 17 послодавца
који су имали потребу да запосле 62 лица. На сајму је
конкурисало преко 200 незапослених лица.

Другог дана Сајма 2011. године на Сајму
зашљавања било је укупно 15 послодаваца који су
запослили 25 лица.
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Другог дана Сајма 2012. године на Сајму
зашљавања било је укупно 25 послодаваца који су
запослили 41 лице.

Другог дана Сајма 2013. године на Сајму
зашљавања било је укупно 17 послодаваца који су
запослили 4 лица.

Другог дана Сајма 2015. године на Сајму
зашљавања било је укупно 20 послодаваца који су
запослили 50 лица.

Другог дана Сајма 2016. године на Сајму
зашљавања било је укупно 24 послодаваца који су
запослили 88 лица.

Приоритети политике запошљавања у 2018.
години у Параћину

Програми и мере активне политике
запошљавања реализоваће се у складу са
приоритетима активне политике запошљавања на
националном нивоу. Буџетом општине Параћин ће за
2018. годину биће опредељена средства за
спровођење активне политике запошљавања.
Активности и мере биће спроведене у складу са
планираним средствима у буџету.

Поред Националнe службe за запошљавање –
Испостава Параћин, која је носилац политике
запошљавања на територији Општине, у децембру
2016. године  Решењем председника општине
формиран је Локални савет за запошљавање као
саветодавно тело које оснивачу даје мишљења и
препоруке у вези питања од интереса за унапређење
запошљавања и то: плановима запошљавања,
програмима и мерама активне политике
запошљавања, прописима из области запошљавања и
другим питањима у области запошљавања.

Формирањем Локалног савета за
запошљавање Општина  је препознала могућност да
утиче на политику запошљавања на својој територији
и да установљава мере за смањење незапослености и
повећања запослености.

Кроз анализу и процену потреба у сарадњи са
НСЗ, имајући у виду искуства из претходног
периода, утврђене су мере којим би се смањила
незапосленост и задовољиле потребе послодаваца у
смислу ангажовања радника, оспособљавање лица за
самостално обављање посла, идр.

Приоритети политике запошљавања у 2018.
години у Параћину су:

- Програм јавних радова - у програм јавних радова
могу се укључити незапослена лица из свих
категорија теже запошљивих, у складу са стањем и
потребама локалног тржишта рада утврђеним у
ЛАПЗ;

-Обука на захтев послодавца – у обуку се укључују
незапослена лица уколико на евиденцији
незапослених НСЗ нема лица са потребним знањима
и вештинама односно постојећа знања и вештине не
одговарају потребама конкретног радног места;
-Програм стицања практичних знања за
неквалификована лица, вишкове запослених и
дугорочно незапослене;
- Субвенција за самозапошљавање - одобрава се
ради оснивања радње, задруге или другог облика
предузетништва као и за оснивање привредног
друштва уколико оснивач заснива у њему радни
однос, у делатностима дефинисаним у складу са
потребама локалног економског развоја у ЛАПЗ;
-Субвенција за запошљавање незапослених лица
из категорије теже запошљивих - може се доделити
за запошљавање незапослених лица из једне или
више категорија теже запошљивих, а које су
утврђене у складу са стањем и потребама локалног
тржишта и наведене у ЛАПЗ;

- јавни радови;
Јавни радови се организују у циљу радног

ангажовања првенствено теже запошљивих
незапослених лица и незапослених у стању социјалне
потребе, ради очувања и унапређења радних
способности незапослених, као и остваривања
одређеног друштвеног интереса.

У укупном броју незапослених лица
укључених у програм јавних радова, осим особа са
инвалидитетом чији је број посебно утврђен, најмање
70% незапослених лица треба да припада следећим
категоријама:

1)радно способни корисници новчане социјалне
помоћи;

2)Роми;
3)лица без квалификација/са ниским

квалификацијама;
4)вишкови запослених;
5)лица која посао траже дуже од 18 месеци.

Утврђени проценат учешћа наведених
категорија незапослених лица односи се на јавни рад
који кроз редовне јавне конкурсе спроводи
самостално НСЗ.

Послодавац који спроводи јавне радове
закључује са незапосленим уговор о радном
ангажовању у складу са прописима о раду и јавним
конкурсом. Средства намењена за организовање
јавних радова користе се за:
1) исплату накнаде за обављен посао лицима
ангажованим на јавним радовима (по основу уговора
о привременим и повременим пословима у висини до
18.000,00 динара на месечном нивоу за пун фонд
радних часова односно сразмерно времену радног
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ангажовања на месечном нивоу, која се увећава за
припадајући порез и доприносе за обавезно
социјално осигурање);
2) накнаду трошкова доласка и одласка са рада
ангажованих лица (максимално до 2.000 динара по
лицу, за сваки месец ангажовања);
3) накнаду трошкова спровођења јавних радова
послодавцу (максимално до 2.000 динара по лицу,
једнократно, у зависности од трајања јавног рада);
4) накнаду трошкова обуке (у једнократном износу
од 1.000,00 динара по ангажованом лицу које је
завршило обуку), која се у зависности од врсте и
сложености послова може организовати по интерном
програму послодавца извођача јавног рада или
програму образовне установе. По завршетку обуке
лицу се издаје потврда о стеченим компетенцијама.

У 2018. години организоваће се јавни радови
у области социјалних и хуманитарних делатности,
одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и
одржавања и заштите животне средине и природе.

Јединицa локалне самоуправе може, у складу
са потребама локалног тржишта рада, креирати нове
програме или мере активне политике запошљавања,
утврдити их у ЛАПЗ и финансирати их у целости из
средстава буџета јединице локалне самоуправе. У
реализацији програма или мера активне политике
запошљавања које се финансирају из буџета јединица
локалне самоуправе у целости, НСЗ пружа стручну и
техничку подршку.

Програми активне политике запошљавања
које ће општина реализовати у целости из
сопствених средстава у складу су са програмима
Националног акционог плана запошљавања за
2018.годину и обухватају ширу област деловања у
складу са потребама локалне заједнице.

Превасходно, програми Јавних радова моћи
ће да се реализују из свих области из делокруга рада
локалне самоуправе у складу са тренутним
потребама.

Право учествовања у поступку организовања
јавних радова имају органи аутономне покрајине и
органи јединица локалне самоуправе, јавне установе
и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници,
задруге и удружења.

- Обука на захтев послодавца;
подразумева стицање додатних знања и вештина
потребних за обављање послова на конкретном
радном месту, на захтев послодавца који припада
приватном сектору, као и предузећа за
професионалну рехабилитацију и запошљавање
особа са инвалидитетом која послују са већинским
државним капиталом, уколико на евиденцији
незапослених НСЗ нема лица са потребним знањима
и вештинама за конкретно радно место, односно
постојећа знања и вештине не одговарају потребама
конкретног радног места. Обавеза послодавца је да

заснује радни однос, у складу са законом, са лицем
које заврши обуку (уз могућност да, на основу
поднетог образложеног захтева, са лицем заснује
радни однос и за време трајања обуке).

-Програм стицања практичних знања за
неквалификована лица, вишкове запослених и
дугорочно незапослене;
која се налазе на евиденцији незапослених дуже од
18 месеци – подразумева стицање практичних знања
и вештина кроз обављање конкретних послова
заснивањем радног односа код послодавца који
припада приватном сектору. Програм је намењен
следећим категоријама незапослених лица, без
обзира на године живота:

-лицима без завршене средње школе, односно
без квалификација и лицима која су завршила
функционално основно образовање одраслих;

-лицима из категорије вишкова запослених и
лицима која се налазе на евиденцији незапослених
дуже од 18 месеци - са најмање средњим
образовањем, без обзира на врсту стеченог
образовања и радно искуство, а која немају адекватна
и применљива знања, вештине и компетенције за
обављање специфичних послова. Послодавац заснива
радни однос на одређено време са незапосленим
лицем и остварује право на накнаду трошкова зараде
за укључена лица у трајању од 3 месеца. Послодавац
има обавезу да задржи лице у радном односу још 3
месеци након завршетка програма. У случају да
послодавац заснује радни однос на неодређено време
са незапосленим лицем на почетку програма или до
истека трећег месеца, односно завршетка програма,
има право на накнаду трошкова зараде за још три
месеца, односно у укупном трајању од 6 месеци.
Послодавац има обавезу да задржи лице у радном
односу још најмање 6 месеци након истека
финансирања.

- субвенције за самозапошљавање
Подршка самозапошљавању обухвата

стручну помоћ и средства у виду субвенције за
самозапошљавање.

Стручна помоћ коју може да оствари
незапослени који се самозапошавања састоји се од
информативних и саветодавних услуга, обуке за
развој предузетништва, као и подршке у првој
години пословања која се реализује кроз менторинг
програм и специјалистичке обуке, у пословним
центрима НСЗ, регионалним развојним агенцијама и
др.

Средства за самозапошљавање у 2018. години
одобравају се у виду субвенције, у једнократном
износу од 180.000,00 динара по кориснику ради
оснивања радње, задруге, или другог облика
предузетништва, као и за оснивање привредног
друштва уколико оснивач заснива у њему радни
однос.
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Приоритет код одобравања субвенције за
самозапошљавање имају:

1) млади до 30 година старости,
2) вишкови запослених,
3) Роми,
4) особе са инвалидитетом,
5) жене.

У случају самозапошљавања вишкова
запослених субвенција се одобрава у једнократном
износу од 200.000,00 динара по кориснику, ради
оснивања радње, задруге, или другог облика
предузетништва, као и за оснивање привредног
друштва уколико оснивач заснива у њему радни
однос.

У случају самозапошљавања особа са
инвалидитетом субвенција се одобрава у
једнократном износу од 220.000,00 динара по
кориснику, ради оснивања радње, задруге, или
другог облика предузетништва, као и за оснивање
привредног друштва уколико оснивач у њему
заснива радни однос.

Реализација програма прати се 12 месеци.
Кориснику новчане накнаде за случај

незапослености може се, ради самозапошљавања,
исплатити новчана накнада у једнократном износу
без доприноса за обавезно социјално осигурање.

- Субвенција за запошљавање незапослених лица
из категорије теже запошљивих;
Послодавци који припадају приватном сектору,
првенствено микро, мала и средња предузећа, могу за
запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих остварити право на субвенцију за
запошљавање на новоотвореним радним местима.
Субвенција се исплаћује послодавцу у једнократном
износу.
Незапослена лица из категорије теже запошљивих, на
које се ова субвенција може применити, су:

1) млади до 30 година старости - без
квалификација/са ниским квалификацијама,
млади који посао траже дуже од 12 месеци и
млади који су имали/имају статус детета без
родитељског старања;

2) старији од 50 година који имају статус вишка
запослених;

3) Роми;
4) особе са инвалидитетом;
5) радно способни корисници новчане социјалне

помоћи;
6) дугорочно незапослени;
7) жртве породичног насиља;

Висина субвенције за запошљавање
незапослених лица из категорије теже запошљивих у
2018. години, према степену развијености јединица
локалне самоуправе утврђеним у складу са посебним

прописом Владе износи:
2) за трећу групу (у распону од 60% до 80%
републичког просека) - 200.000,00 динара по
кориснику;

Наведени износи субвенције се за
запошљавање особа са инвалидитетом, радно
способнх корисника новчане социјалне помоћи,
младих до 30 година који су имали/имају статус
детета без родитељског старања и жртава
породичног насиља увећавају за 20% тако да износе:
2) за трећу групу (у распону од 60% до 80%
републичког просека) - 240.000,00 динара по
кориснику;

Реализација програма прати се 12 месеци.

SWOT анализа
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

________________________________

На основу чл. 76. Закона о култури
(''Службени гласник РС'' бр.
72/2009, 13/2016 и 30/2016 ), чл. 1 Уредбе о
критеријумима, мерилима и начину избора пројеката
у култури који се финансирају и суфинансирају из
буџета Републике Србије, аутономне покрајине,
односно јединица локалне самоуправе(''Службени
гласник РС'' бр. 105/2016, 112/2017), члана 32.

Статута општине Параћин(''Службени лист општине
Параћин'' бр.20/2017),

Скупштина општине Параћин на седници
одржаноj 29.01.2018. године донела је

О Д Л У К У
О НАЧИНУ, МЕРИЛИМА И КРИТЕРИЈУМИМА
ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ

ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
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Члан 1.
Овом Одлуком ближе се уређују начин,

мерила и критеријуми за избор пројеката у култури
који се финансирају односно суфинансирају из
буџета општине Параћин ( у даљем тексту: општина).

Члан 2.
Финансирање и суфинансирање пројеката у

култури врши се на основу јавног конкурса који
расписује председник општине (у даљем тексту:
председник ).

Под пројектима у култури који се
финансирају или суфинансирају из буџета општине
подразумевају се пројекти у култури као и  пројекти
уметничких, односно стручних истраживања у
култури, а сходно Закону о култури, културне
области су:

1) књижевност (стваралаштво,
преводилаштво)

-организовање културних догађања
(програма, концерата, фестивала, такмичења,
ликовних  и књижевних колонија, саветовања,
сусрета, изложби, издавање књига, ЦД-а и аудио
визуелних издања и др.) значајних за очување
културног идентитета и развоја кулутурног живота
општине;

2) музика (стваралаштво, продукција,
интерпретација);

3) ликовне, примењене, визуелне уметности,
дизајн и архитектура

-развој традиционалних ликовних техника и
технологија у области ликовних уметности:
сликарству, вајарству и графици;

4) позоришна уметност (стваралаштво,
продукција и интерпретација);

5) уметничка игра - класичан балет, народна
игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и
интерпретација);

6) филмска уметност и остало аудио-визуелно
стваралаштво

-организовање филмских манифестација,
фестивала, јавних филмских  приредби или
културно-образовних програма којима се шири
кинематографска и аудиовизуелна култура и
популарише уметност филма;

7) манифестације везане за филмску уметност
и остало аудио-визуелно стваралаштво;

8) дигитално стваралаштво и мултимедији
- подршка новим иницијативама и новој

уметничкој продукцији, као и програмским
садржајима јавних гласила;

9) остала извођења културних програма и
културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима,
улична уметност и сл.)

-учешће на такмичењима, фестивалима,
саветовањима, подстицање аматерског културно-
уметничког рада, подстицање културне делатности за

децу и младе, као и особа са инвалидитетом;
10) откривање, прикупљање, истраживање,

документовање, проучавање, вредновање, заштита,
очување, представљање, интерпретација, коришћење
и управљање културним наслеђем

-континуиран рад на очувању и неговању
народних обичаја и изворног народног стваралаштва
и очувања нематеријалног културног наслеђа,
заштита, очување и презентација непокретног
културног наслеђа;

11) библиотечко-информационе делатности;
12) научноистраживачке и едукативне

делатности у култури;
13) менаџмент у култури.

Члан 3.
Конкурс се расписује најмање једном

годишње, у складу са Одлуком о буџету општине,
под условом да су у истој опредељена ср-едства за
пројекте у култури.

Конкурс се објављује на званичној интернет
страни општине, као и у најмање једном дневном
штампаном медију који излази на територији
Републике Србије, односно територији аутономне
покрајине, односно територији јединице локалне
самоуправе.

Рок за подношење пријава на конкурс из
става 1. овог члана не може бити краћи од 30 дана од
дана објављивања у дневном штампаном медију који
излази на територији Републике Србије, односно
територији аутономне покрајине, односно територији
јединице локалне самоуправе.

Члан 4.
Право учешћа на конкурсу имају установе,

уметничка и друга удружења регистрована за
обављање делатности културе, појединци (уметници,
сарадници, односно стручњаци у култури), као и
други субјекти у култури, осим установа културе
чији је оснивач Република Србија, аутономна
покрајина или јединица локалне самоуправе, који се
финансирају сходно члану 74. Закона о култури и не
могу учествовати на конкурсима које расписују
њихови оснивачи као и други субјекти у култури чије
је седиште, односно пребивалиште на територији
општине Параћин, у складу са Законом.

Члан 5.
Пријаве на конкурс подносе се на посебном

пријавном обрасцу који је саставни део конкурсне
документације, а који се објављује на званичној
интернет страници општине.

Под потпуном пријавом подразумева се:
1)уредно попуњен и оверен образац пријаве;
2)детаљни опис пројекта;
3)детаљно разрађен буџет пројекта;
4)подаци о стручним, односно уметничким
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капацитетима подносиоца, односно реализатора
пројекта;

5) као и други документи наведени у тексту
конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и
пријаве које нису у складу са условима јавног
конкурса не разматрају се.

Једнократни пројекти који су већ подржани
на претходним конкурсима органа који је расписао
конкурс, неће се разматрати.

Члан 6.
Неће се разматрати:
-неблаговремене и непотпуне пријаве,
-пријаве чији подносилац није извршио своје

досадашње обавезе према општини у вези са
пројектом у култури које је општина финансирала,
односно суфинансирала.

Члан 7.
О избору пројеката по расписаном конкурсу

одлучују стручне комисије за избор пројеката (у
даљем тексту: Комисија) коју образује председник
општине.

Чланови Комисије бирају се из реда угледних
и афирмисаних уметника и стручњака у култури за
област културне делатности за коју се конкурс
расписује.

Орган који расписује конкурс образује
комисије сходно специфичностима и потребама
сваке културне области.

Комисије се могу формирати и на основу
заједничких потреба у оквиру више културних
делатности.

Комисија на првој седници бира председника
комисије, који координира рад Комисије и води
седнице.

Комисија доноси и усваја Пословник о раду.
Председник општине одређује лице које

обавља стручне и административно-техничке
послове за потребе комисије.

О раду комисије води се записник.

Члан 8.
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати

пројекти који се финансирају и суфинансирају из
буџета општине су:

1)усклађеност пројекта са општим интересом
у култури и циљевима и приоритетима конкурса;

2)квалитет и садржајна иновативност
пројекта;

3) капацитети потребни за реализацију
пројекта и то:

(1) стручни, односно уметнички капацитети,
(2)неопходни ресурси;
4)финансијски план - разрађеност,

усклађеност са планом активности пројекта,

економичност и укљученост више извора
финансирања;

5) степен утицаја пројекта на квалитет
културног живота заједнице.

Критеријуми из става 1. овог члана
примењују се на појединачне области културне
делатности уз поштовање специфичности тих
области.

Члан 9.
Комисија врши оцену сваког пројекта на

основу вредновања критеријума утврђених у члану 8.
ове Одлуке, у складу са Уредбом.

Оцењивање пројеката на основу критеријума
из члана 8. ове одлуке, врши посебно сваки члан
комисије, за сваки пројекат појединачно.

Комисија је обавезна да за сваки пројекат
који се разматра сачини писмено образложење у
коме се наводе разлози за прихватање или
неприхватање пројекта.

Комисија доноси одлуку која садржи списак
изабраних пројеката и износе финансијских
средстава о чему подноси извештај председнику
општине.

Члан 10.
Резултати јавног конкурса објављују се на

званичној интернет страни општине Параћин,
најкасније 60 дана од дана завршетка подношења
пријава.

Члан 11.
Са изабраним подносиоцима пројеката

закључују се уговори о њиховом финансирању
односно суфинансирању, а на основу одлуке
Комисије која садржи списак изабраних пројеката и
износе финансијских средстава.

Уговор из става 1. закључује подносилац
пројекта и председник општине

Председник општине може закључити уговор
о суфинансирању пројеката у култури и без јавног
конкурса, а на основу одлуке Комисије, сходно чл. 9.
ове Одлуке, ако се ради о изузетно значајном
пројекту који није било могуће унапред планирати,
уколико тај пројекат испуњава најмање три
критеријума утврђених у члану 8. ове одлуке, у
складу са Законом о култури и Уредбом.

Члан 12.
Кориснику средстава који не достави у року

извештај о реализацији пројекта, орган који додељује
средства упућује захтев за повраћај средстава.

Повраћај средстава из става 1. овог члана
врши се у року који је предвиђен уговором.

Информација о корисницима средстава који
нису доставили извештај о реализацији пројекта,
односно који нису извршили повраћај средстава,
објављује се на званичној интернет страници
општине Параћин.

У случају неблаговремене доставе Извештаја
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и одступања од одобреног пројекта без претходне
сагласности Комисије, подносилац пројекта са којим
је закључен уговор дужан је да општини врати
укупан износ средстава одобрених за финансирање
или суфинансирање пројекта из буџета општине, у
складу са уговором.

Члан 13.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да

важи Правилник о начину, мерилима и
критеријумима за избор пројеката у култури који се
финансирају и суфинансирају из буџета општине
Параћин ''Службени лист општине Параћин'' бр.
6/2011)

Члан 14.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-199/2018-II од 29.01.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС''
бр.129/07), члана 32.тачка 9. Статута општине
Параћин (''Службени гласник РС'' бр.20/17),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на седници
одржаноj 29.01.2018. године, донела је

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

допунама Статута Општинске стамбене агенције
Параћин

I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и

допунама Статута Општинске стамбене агенције
Параћин број 02/18 који је донео Управни одбор
Општинске стамбене агенције Параћин на седници
одржаној 16.01.2018. године.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-3/2018-II од 29.01.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл.22. Закона о јавним службама
(''Службени гласник РС'', бр. 42/91 и 71/94) и чл. 32.
Статута општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'' број 20/17), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 29.01.2018.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Управног одбора Спортско

рекреационог центра ''7.јули'' у Параћину

I
ИМЕНУЈЕ СЕ члан Управног одбора

Спортско рекреационог центра ''7.јули'' у Параћину,
представник локалне самоуправе и то:

-Душан Марковић из Параћина, улица
Глождачки венац број 22.

III
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-14/2018-II од 29.01.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 9. Закона о платама у
државним органима и јавним службама(''Службени
гласник РС'', број 34/01, 92/11, 10/13, 55/13, 99/14),
члана 4 и члана 11. Закона о запосленим у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'' бр.12/16 и
113/17), чл.2. и 5. Уредбе о коефицијентима за
обрачун и исплату плата именованих и постављених
лица запослених у државним органима (''Службени
гласник РС'' бр.44/2008 и 2/2012)  и чл.18. Одлуке о
накнадама и другим примањима одборника у
Скупштини општине Параћин и накнадама и другим
примањима одборника у Скупштини општине
Параћин и платама изабраних, именованих и
постављених лица (''Службени лист општине
Параћин'' бр. 12/08, 4/10, 8/11. 16/12, 18/12, 3/13, 6/13,
9/13, 10/13,  19/15 22/16 и 5/17 ) и чл.62 Статута
општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'' бр.20/17), Комисија за кадровска и
административна питања и јавна признања
Скупштине општине Параћин, на седници одржаној
дана 22.01.2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о коефицијентима за обрачун и исплату плата
изабраних, именованих и постављених лица
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1. У оквиру Законом утврђене висине
коефицијената за обрачун и исплату плата
изабраних лица, коефицијенти за обрачун и
исплату плата износе:

- 7,74 за председника општине
- 7,20 за председника Скупштине општине
- 7,10 за заменика председника општине
- 6,50 за заменика председника Скупштине
- 6,20 за члана Општинског већа на сталном

раду.

Плата изабраних лица из предходног става
обрачунава се применом основице коју утврђује
Влада Републике Србије.

2. Коефицијенти за обрачун и исплату плата
именованих и постављених лица износе:

- 14,85 за начелника управе;
- 14,85 за заменика начелника управе;
- 14,85 за вршиоца дужности начелника

управе;
- 14,85 за вршиоца дужности заменика

начелника управе;
- 14,85 за секретара Скупштине општине;
- 14,85 за општинског правобраниоца;
- 13,95 за заменика општинског

правобраниоца;
- 13,95 за помоћнике председника општине.

3. Коефицијенти из тачке 2. овог решења за
именована и постављена лице у органима
увећава се, по основу сложености и
одговорности послова, за додатне
коефицијенте и то:

- 9  за начелника  управе;
- 9 за заменика начелника управе;
- 9 за вршиоца дужности начелника управе;
- 9 за вршиоца дужности заменика начелника

управе;
- 6,7 за секретара Скупштине општине;
- 6,7 за општинског правобраниоца;
- 4,3 за заменика општинског правобраниоца;
- 6,05 за помоћника председника општине.

Коефицијенти из тачке 2. овог решења,
увећан за додатни коефицијент утврђен за именовано
и постављено лице у складу са тачком 3. овог
решења, увећава се за 30%.
Плата именованих и постављених лица обрачунава
се применом основице коју утврђује Влада
Републике Србије.

4. Ступањем на снагу овог решења престаје да
решење о коефицијентима за обрачун и

исплату плата изабраних, именованих и
постављених лица број: 120-243/2016-01-II од
26.05.2016. године, број 120-269/2017-II од
22.03.2017. године и број 120-269/2017-II од
29.05.2017. године.

5. Ово Решење се објављује у ''Службеном
листу општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА И

АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И ЈАВНА
ПРИЗНАЊА

Број:120-120/2018-II од 22.01.2018. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Богдан Бабић

________________________________

На основу члана 46. став 1. тачка 7. и члана
56. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“
бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др.
закон), члана 56. став 1. Закон о запосленима у
аутономним покрајинама и jeдиницама локалне
самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 21/2016,
113/2017 и 113/2017-I – др. закон), члана 74. и члана
86. Статута општине Параћин („Сл. лист општине
Параћин“ бр. 20/2017), члана 36. и члана 37. Одлуке
о организацији општинских управа општине Параћин
(„Сл. лист општине Параћин“ бр. 19/2017) и члана
22. Пословника о раду Општинског већа општине
Параћин („Сл. лист општине Параћин“ бр.12/2017),
Општинско веће општине Параћин, дана 10.01.2018.
године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ

ПАРАЋИН

I
Драгана Богдановић, дипл. инж.

пољопривреде, ПОСТАВЉА СЕ за вршиоца
дужности Начелника Управе за пољопривреду и
локални економски развој, почев од 11.01.2018.
године, до постављења Начелника по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже 90 дана.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења

и биће објављено у „Службеном листу општине
Параћин“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-6/2018-III од 10.01.2018. године
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 15. 17. и 18. Закона о јавном
информисању и медијима („Сл. гласник РС“ бр.
83/2014, 58/2015, 12/16), члана 20. и члана 46. Закона
о локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС,, бр.129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон), члана 74. Статута
општине Параћин (''Сл. лист општине Параћин'' бр.
20/2017) и члана 11. Одлуке о буџету Општине
Параћин за 2018. годину, (,,Сл. лист општине
Параћин, бр. 19/2017), Уредбе о правилима за доделу
државне помоћи (''Сл.гласник РС'' бр.13/10, 100/11,
91/12, 37/13, 97/13, 119/14) и Правилника о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања („Сл.
гласник РС“ бр. 16/2016, 8/2017 ), Општинско веће
Општине Параћин расписује

Ј А В Н И П О З И В
ЗА УЧЕШЋЕ НА ОПШТЕМ КОНКУРСУ ЗА

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ
ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У

ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2018.
ГОДИНИ

Намена средстава за остваривање јавног
интереса, тј. јавни интерес који ће се конкурсом
суфинансирати

Намена конкурса је суфинансирање
производње медијских садржаја из области јавног
информисања, који доприносе истинитом,
непристрасном, правовременом и потпуном
информисању грађана општине Параћин;
подстицању предузетништва младих; развоју
туристичке привреде; развоју образовања;
подстицању културног и уметничког стваралаштва;
развоју спорта и физичке културе; унапређивању
заштите здравља грађана, посебно деце и омладине;
унапређивању бриге о старима; унапређивању бриге
о особама са инвалидитетом; унапређивању родне
равноправности; осталих медијских садржаја који
доприносе задовољавању потреба грађана за
информацијама из свих области живота, без
дискриминације.

Конкурс за суфинансирање пројеката ради
остваривања јавног интереса у области јавног
информисања у 2018. години се расписује за
пројекте:

1) производње медијских садржаја у износу
од 8.550.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се одобравају
по пројекту  из тачке 1) је 50.000,00 динара, а највећи
износ средстава која се одобравају по пројекту из
тачке 1) је 8.000.000,00 динара.

2) организовања и учешћа на стручним,
научним и пригодним скуповима, као и
унапређивања професионалних и етичких
стандарда у области јавног информисања
у износу од 950.000,00динара.

Најмањи износ средстава који се одобравају
по пројекту из тачке 2) је 50.000,00 динара, а највећи
износ средстава који се одобравају по пројекту из
тачке 2) је 800.000,00 динара.

Општина Параћин ће на основу овог јавног
позива суфинансирати пројекте производње
медијских садржаја и организовања и учешћа на
стручним, научним и пригодним скуповима, као и
унапређивања професионалних и етичких стандарда
у области јавног информисања ради остваривања
јавног интереса у области јавног информисања који
се односe на јавно информисање од локалног значаја
у складу са Законом о локалној самоуправи и
Законом о јавном информисању и медијима.

Конкурс се расписује за спровођење
пројеката чија реализација не може бити дужа од три
године.

Учесник конкурса који је добио средства за
суфинансирање пројекта чија је реализација дужа од
годину дана, доставља наративни и финансијски
извештај о реализацији пројекта за сваку
календарску годину, до краја те године, органу који
му је одобрио средства.

Наративни и финансијски извештај, подноси
се на Обрасцу 2. који је прописан Правилником о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања („Сл.
гласник РС“ бр. 16/2016, 8/2017).

Износ средстава која су опредељена за  конкурс
Укупан износ средстава намењен за

суфинансирање пројеката ради остваривања јавног
интереса у области јавног информисања из буџета
Општине Параћин износи 9.500.000,00 динара.

Право учешћа на конкурсу
Право учешћа на конкурсу има:

1) издавач медија чији медиј је уписан у Регистар
медија, који се води у Агенцији за привредне
регистре,
2) правно лице, односно предузетник који се бави
производњом медијских садржаја и који има доказ да
ће суфинансиран медијски садржај бити реализован
путем медија који је уписан у Регистар медија,
3)правно лице, односно предузетник, са пројектима
организовања и учешћа на стручним, научним и
пригодним скуповима, као и са пројектима
унапређивања професионалних и етичких стандарда
у области јавног информисања.

Изузетно од става 1 тачка 3. овог члана
јединица локалне самоуправе не може
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суфинансирати пројекат издавача медија који није
уписан у Регистар медија.

Право учешћа на конкурсу немају издавачи
медија који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на конкурсу немају лица која
су у претходном периоду добила средства намењена
пројектном суфинансирању, а нису у уговореном
предвиђеном року и прописаној форми поднела
наративни и финансијски извештај и лица за која се
утврди да су средства ненаменски трошила.

Услови за учешће на пројекту
Учесник конкурса може конкурисати само са

једним пројектом на једном конкурсу. Ако је учесник
конкурса  издавач више медија,  може на  конкурсу
учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

Пројекат у смислу овог конкурса подразумева
заокружену програмску целину или део целине
(жанровска или временска) којом се доприноси
остваривању јавног интереса у области јавног
информисања на територији општине Параћин.

Учесник конкурса може предложити
суфинансирање пројекта у износу који не прелази
80% вредности пројекта, а највише до износа који је
утврђен конкурсом.

Критеријуми за оцену пријава на конкурс
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати

пројекти пријављени на конкурс су:
1) мера у којој је предложена пројектна активност
подобна да оствари јавни интерес у области јавног
информисања;
2) мера пружања веће гаранције привржености
професионалним и етичким медијским стандардима.
На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог
члана, посебно се оцењује:
1. Значај пројекта са становишта:
- остваривања јавног интереса у области јавног
информисања;
- остваривање намене конкурса;
- усклађености пројекта са реалним проблемима,
потребама и приоритетима циљних група;
- идентификованих и јасно дефинисаних потреба
циљних група;
- заступљености иновативног елемента у пројекту и
новинарско истраживачког приступа.
2. Утицај и изводљивост са становишта:
- усклађености планираних активности са циљевима,
очекиваним резултатима и потребама циљних група;
- степена утицаја пројекта на квалитет информисања
циљне групе;
- мерљивости индикатора који омогућавају праћење
реализације пројекта;
- разрађености и изводљивости плана реализације
пројекта;
- степена развојне и финансијске одрживост пројекта
(позитивни ефекти пројекта настављају се након што

се оконча подршка).
3. Капацитети са становишта:
- степена организационих и управљачких
способности предлагача пројекта;
- неопходних ресурса за реализацију пројекта;
- стручних и професионалних референци предлагача
пројекта, које одговарају предложеним циљевима и
активностима пројекта.
4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
- прецизности и разрађеност буџета пројекта, који
показује усклађеност предвиђеног трошка са
пројектним активностима;
- економске оправданости предлога буџета у односу
на циљ и пројектне активности.

На основу критеријума из става 1. тачка 2)
овог члана посебно се оцењује:
1) да ли су учеснику конкурса изречене мере од
стране државних органа, регулаторних тела или тела
саморегулације у последњих годину дана, због
кршења професионалних и етичких
стандарда(податке прибавља стручна службa од

Регулаторног тела за елeктронске медије, за
електронске медије, а од Савета за штампу, за
штампане и онлајн медије);
2) доказ о томе да су након изрицања казни или мера
предузете активности које гарантују да се сличан
случај неће поновити.

За сваки расписани конкурс, у оквиру јавног
позива, орган који расписује конкурс, може утврдити
и ближе критеријуме за оцењивање пројекта ( као
што је одређивање приоритетних тема и сл.).

Специфични ближи критеријуми за
оцењивање пројеката:
-у којој мери и у  ком обиму  предложени пројекат
доприноси благовременом информисању о дневним
догађајима и актуелностима на територији општине
Параћин,
-квалитет информисања (истинито, непристрасно,
правовремено и потпуно информисање грађана на
територији општине Параћин),
- награде и признања,
- да ли је медијски садржај доступан свим грађанима
на територији општине Параћин.

Конкурсна комисија ће приликом оцењивања
пројеката, поред испуњености горе наведених
критеријума, оцењивати и критеријум остваривање
јавног интереса у области јавног информисања од
локалног значаја у складу са Законом о локалној
самоуправи.

Рок за пријављивање на конкурс
Јавни позив за достављање пројеката отворен

је од 10.01.2018.године до 24.01.2018. године.
Пријава на конкурс подноси се на адресу:
Општинско веће општине Параћин. Томе
Живановића 10, 35250 Параћин, са назнаком:
Конкурс за суфинансирање пројеката ради
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остваривања јавног интереса у области јавног
информисања у 2018. години  и предаје се на
писарници Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин
непосредно или препоручено поштом.

Конкурсни материјал се не враћа.
Пријаве које стигну ван прописаног рока или

на погрешном обрасцу неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити радним

даном од 11 до 14 часова на телефон 035-563-601.

Документација коју прилаже подносилац
пројекта

Учесници конкурса су обавезни да доставе:
- пријаву на конкурс на обрасцу 1., који је прописан
Правилником о суфинансирању пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног
информисања,
- фотокопију Решења АПР о упису у регистар јавних
гласила,
- фотокопија Извода из регистра привредног
субјекта,
-писану изјаву којом се потврђује да у било ком
периоду у току три узастопне фискалне године им
није додељена државна помоћ у износу већем од
износа прописаним Уредбом о правилима за доделу
државне помоћи,
- прецизне показатеље и доказе о укупним
средствима учесника конкурса у 2017. години, о
проценту учешћа средстава Општине Параћин у
укупним средствима учесника конкурса у 2017.
години, као и податке о приходима које су сами
остварили у претходној години.

Проверу документације поднете на општи
конкурс врши стручна служба органа који је
расписао конкурс.

Учесник конкурса који је поднео пројекат са
непотпуном или непрецизно попуњеном
документацијом обавештава се да недостатак
отклони у накнадно одређеном року.

Пројекат учесника конкурса који у накнадно
одређеном року не достави тражену документацију
не разматра се.

Стручна служба органа који је расписао
конкурс сачињава записник о испуњености услова за
учешће на конкурсу за све пристигле пројекте и
доставља записник члановима комисије.

Конкурсна комисија
Оцену пројеката поднетих на конкурс као и

предлог о расподели средстава са образложењем
доноси стручна комисија од три или пет чланова, у
зависности од броја приспелих пријава (у даљем
тексту: Комисија).

Чланове стручне комисије именује
председник Општинског већа општине Параћин и то
из реда независних стручњака за медије и медијских

радника који нису у сукобу интереса и не обављају
јавну функцију, у складу са правилима о борби
против корупције.

Већина чланова комисије именује се на
предлог новинарских и медијских удружења уколико
такав предлог постоји и уколико предложена лица
испуњавају законом предвиђене услове.

Позив новинарским и медијским удружењима као
и медијским стручњацима  заинтересованим за
рад у комисији

Позивају се новинарска и медијска удружења,
регистрована најмање три године пре датума
расписивања конкурса, и која подносе и доказ о
регистрацији, да предложе чланове конкурсне
комисије.

Позивају се медијски стручњаци
заинтересовани за учешће у раду комисије да се
писаним путем обрате општини Параћин.

Уз предлог за чланове комисије доставити и
кратке биографије.

Рок за достављање предлога за чланове
комисије је 20 дана од дана објављивања конкурса.

Одлука о расподели средстава
Одлуку о расподели средстава, у форми

решења са образложењем, доноси Општинско веће
Општине Параћин, а на основу образложеног
предлога Комисије.

Одлука о расподели средстава доноси се
најкасније у року од 90 дана од дана закључења
конкурса.

Орган који је расписао конкурс доставља
скенирано решење сваком учеснику конкурса у
електронској форми и објављује га на веб-сајту
општине Параћин као и информацију за све учеснике
конкурса који су добили мањи износ средстава од
траженог, да без одлагања доставе нову
спецификацију трошкова у складу са додељеним
средствима, односно обавештење о томе да одустају
од средстава која су им додељена.

На веб-сајту поред решења о расподели
средстава са образложењем објављује и предлог
Комисије о расподели средстава са образложењем.

Уговор о додели средстава
Решење представља основ за закључење

уговора са учесником конкурса који је добио
средства за суфинансирање пројектних активности.

Уговором о додели средстава ће се ближе
уредити права и обавезе уговорних страна.

Уговор са учесником конкурса који је добио
средства за суфинансирање пројектних активности
закључује руководилац органа који је расписао јавни
позив.

Стручна служба органа који је расписао
конкурс, учесницима конкурса којима су одобрена
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средства доставља уговор у најкраћем могућем року.
Учесник конкурса, коме су одобрена

средства, без одлагања, доставља потписан и оверен
уговор органу који је расписао конкурс.

Уколико учесник конкурса коме су одобрена
средства не достави уговор сматраће се да је одустао
од додељених средстава.

Извештај о спроведеним активностима
Учесници конкурса који су добили средства,

извештај о реализацији пројекта достављају органу
који је доделио средства, у форми наративног и
финансијског извештаја, а у складу са  законом и
закљученим уговором.

Извештај мора бити потписан од стране
овлашћеног лица и оверен печатом.

Уз извештај се доставља и доказ о
реализацији пројекта.

Кориснику средства који не достави у року и
у прописаној форми наративни и финансијски
извештај о реализацији пројекта, орган који додељује
средства упућује захтев за повраћај средстава.

Јавни позив за учешће на јавном конкурсу се
објављује на веб-сајту општине Параћин, као и
најмање у једним дневним, односно недељним
новинама које се дистрибуирају на подручју
надлежности органа који расписује конкурс.

Овај јавни позив објавити у ''Службеном
листу општине Параћин''

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-27/2018-III од 10.01.2018. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 95. Закон о запосленима у
аутономним покрајинама и jeдиницама локалне
самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 21/2016,
113/2017 и 113/2017-I – др. закон), и члана 22.
Пословника о раду Општинског већа општине
Параћин („Сл. лист општине Параћин“ бр.12/2017),
Општинско веће општине Параћин, дана 17.01.2018.
године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА

СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА
УПРАВЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

I
Образује се Конкурсна комисија за

спровођење јавног конкурса за попуњавање положаја
у саставу:

1.Драгана Костић, дипл, правница, председница,
2.Драгана Богдановић, дипл. инж.пољопривреде,
3.Драган Младеновић, правник, члан.

II
Задатак комисије је да спроведе изборни

поступак по јавном конкурсу за попуњавање
положаја Начелника Управе за пољопривреду и
локални економски развој Општине Параћин.

По окончаном изборном поступку конкурсна
комисија саставља листу од највише три кандидата
за сваки положај који се попуњава, који су са
најбољим резултатом испунили мерила прописана за
избор.

Листу кандидата конкурсна комисија
доставља Општинском већу општине Параћин.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења

и биће објављено у „Службеном листу општине
Параћин“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-11/2018-III од 17.01.2018. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
20/17) и члана 11. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2018. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.19/2017), Председник општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''Центар'' за
2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Центар'' за 2018.
годину, који је донео Савет ове месне заједнице на
седници одржаној 15.01.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-63/2018-I од 18.01.2018. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
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На основу члана 46.тачка 1. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 74. тачка 1.
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’ бр.20/2017), члана 22.
Пословника о раду Општинског већа општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин'',
бр.12/17), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 19.01.2018.
године, донело је

З А К Љ У Ч А К

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај Комисије

за оцену и стручни преглед годишњих и посебних
програма у области спорта о усвајању Ревидираног
предлога годишњег програма  Гимнастичког клуба
„Параћин“ Параћин, Шаховског клуба „Параћин“
Параћин, Аеро Клуба „Наша Крила“ Параћин,
програма  Одбојкашког клуба „Параћин“ Параћин,
Стонотениског клуба „СФС Борац“ Параћин,
Омладинског шаховског клуба „Параћин“, Карате
клуба „Црница“ Параћин, Спортског савеза општине
Параћин, Одбојкашког клуба „Борац“ Параћин,
Спортског клуба „Катори“ Параћин за 2018.годину
бр. 06-5/2018-I од 19.01.2018.године.

II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.''

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-4/2018-III од 19.01.2018. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
20/17) и члана 11. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2018. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.19/2017), Председник општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''XI Конгрес''
за 2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''XI Конгрес'' за
2018. годину, који је донео Савет ове месне заједнице

на седници одржаној 19.01.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-101/2018-I од 22.01.2018. године

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

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
20/17) и члана 11. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2018. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.19/2017), Председник општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''Клачевица''
за 2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Клачевица'' за
2018. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 19.01.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-116/2018-I од 23.01.2018. године

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

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
20/17) и члана 11. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2018. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.19/2017), Председник општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''Плана'' за
2018. годину
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I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Плана'' за 2018.
годину, који је донео Савет ове месне заједнице на
седници одржаној 18.01.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-117/2018-I од 23.01.2018. године

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

На основу члана 46. став 1. тачка 7. и члана
56. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“
бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др.
закон), члана 56. став 1. Закон о запосленима у
аутономним покрајинама и jeдиницама локалне
самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 21/2016,
113/2017 и 113/2017-I – др. закон), члана 74. и члана
86. Статута општине Параћин („Сл. лист општине
Параћин“ бр. 20/2017), члана 36. и члана 37. Одлуке
о организацији општинских управа општине Параћин
(„Сл. лист општине Параћин“ бр. 19/2017) и члана
22. Пословника о раду Општинског већа општине
Параћин („Сл. лист општине Параћин“ бр.12/2017),
Општинско веће општине Параћин, дана 23.01.2018.
године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА
ОПШТИНЕ, ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

I
Јелена Костић, мастер економиста,

ПОСТАВЉА СЕ за вршиоца дужности Начелника
Управе за послове органа општине, почев од
24.01.2018. године, до постављења Начелника по
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже 90 дана.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења

и биће објављено у „Службеном листу општине
Параћин“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-13/2018-III од 23.01.2018. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
20/17) и члана 11. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2018. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.19/2017), Председник општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''Крежбинац''
за 2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Крежбинац'' за
2018. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 18.01.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-133/2018-I од 24.01.2018. године

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

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
20/17) и члана 11. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2018. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.19/2017), Председник општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Доња

Мутница'' за 2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Доња Мутница''
за 2018. годину, који је донео Савет ове месне
заједнице на седници одржаној 19.01.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-134/2018-I од 24.01.2018. године
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
20/17) и члана 11. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2018. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.19/2017), Председник општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''Давидовац''
за 2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Давидовац'' за
2018. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 18.01.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-153/2018-I од 24.01.2018. године

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

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
20/17) и члана 11. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2018. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.19/2017), Председник општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''Шавац'' за
2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Шавац'' за 2018.
годину, који је донео Савет ове месне заједнице на
седници одржаној 24.01.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-154/2018-I од 24.01.2018. године

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

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
20/17) и члана 11. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2018. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.19/2017), Председник општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''Рашевица''
за 2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Рашевица'' за
2018. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 24.01.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-157/2018-I од 25.01.2018. године

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

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
20/17) и члана 11. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2018. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.19/2017), Председник општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''Врапчане'' за
2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Врапчане'' за
2018. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 24.01.2018. године.
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II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-162/2018-I од 25.01.2018. године

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

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
20/17) и члана 11. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2018. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.19/2017), Председник општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''Чепуре'' за
2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Чепуре'' за 2018.
годину, који је донео Савет ове месне заједнице на
седници одржаној 22.01.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-163/2018-I од 25.01.2018. године

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

На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 7.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2018. годину
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 19/2017),
као и Предлога Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 400-
164/2018-V-01 од 25.01.2018. 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 2018. годину, Раздео 5, глава 5.1
– Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програм 0602, програмска активност
0602-0001, функција 130 – Опште услуге, економска
класификација 499000 – Средства резерве – текућа
резерва, одобравају се Управи за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове – ОШ
''Стеван Јаковљевић'' Параћин, средства у
укупном износу од 980.000,00 динара на име: -
замене котла на чврсто гориво и замена
вентилационог система ради регулисања издувних
гасова.

2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се на апропријације утврђене у оквиру
раздела 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, глава 5.3 Основно
образовање, програмска активност 2002-0001,
функција 912 – основно образовање, економска
класификација 463200 Капитални трансфери осталим
нивоима власти, тако да укупан план средстава ове
апропријације за 2018. годину (извор финансирања
01) износи 5.073.000 динара (трошак 512 машине и
опрема, 2.390.000 динара), а у делу који се односи на
главу 5.31 ОШ ''Стеван Јаковљевић'' Параћин,
програмска активност 2002-0001, апропријација за
економску класификацију 4632 Капитални
трансфери осталим нивоима власти, износи 1.350.000
динара (трошак 512 машине и опрема, 1.100.000
динара).

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

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

О б р а з л о ж е њ е
ОШ ''Стеван Јаковљевић'' Параћин, обратила

се Председнику општине захтевом бр. 81-1 од
24.01.2018. године, којим тражи додатна средства у
износу од 980.000,00 динара на име: - замене котла
на чврсто гориво и замена вентилационог система
ради регулисања издувних гасова.

Решавајући по поднетом захтеву, у складу са
датим предлогом Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 400-
164/2018-V-01 од 25.01.2018. године, донета је
одлука као у изреци овог решења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-146/2018-I од 26.01.2018. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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На основу члана 46.тачка 1. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 74. тачка 1.
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’ бр.20/2017), члана 22.
Пословника о раду Општинског већа општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин'',
бр.12/17), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 26.01.2018.
године,  донело је

З А К Љ У Ч А К

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај Комисије

за оцену и стручни преглед годишњих и посебних
програма у области спорта о усвајању Ревидираног
предлога годишњег програма Савеза за школски
спорт општине Параћин, Стрељачког клуба ''СФС
Борац'' Параћин, Кошаркашког клуба у колицима
''Тигар'' Параћин, Атлетског клуба ''СФС Борац''
Параћин, Кошаркашког клуба ''Параћин'' Параћин,
Орјентиринг клуб ''Параћин'' Параћин, Пливачког
клуба ''Делта'' Параћин, Ауто картинг клуба ''Карт-
Спринт'' Параћин, Атлетског клуба ''Параћин'' за
2018. годину, бр. 06-10/2018-I од 23.01.2018. године.

II
Овај Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-13/2018-III од 26.01.2018. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015,
99/2016 и 113/2017), члана 19. Одлуке о буџету
општине Параћин за 2018. годину (''Службени лист
општине Параћин'', бр. 19/2017), и захтева Завичајног
музеја ''Параћин'' Параћин, бр. 6 од 09.01.2018.
године, Начелник Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове доноси

О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2018. годину, за извор
финансирања 15, мењају се следеће апропријације:

раздео 5, глава 5.1 Управа за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове,
програм 0602, програмска активност 0602-0001,
функционална класификација 090 социјална
заштита некласификована на другом месту,
економска класификација 472000 Накнада за
социјалну заштиту из буџета, износ ''3.000.000'' мења
се износом ''2.820.120'' (трошак унапређење положаја
избеглих и интерно расељених лица износ, за извор
финансирања 15, ''3.000.000'' мења се износом
''2.820.120''); глава 5.5 Култура, програм 1201,
програмска активност 1201 – 0003, функционална
класификација 820 услуге културе, додаје се нови
извор финансирања 15, економска класификација
512000 Машине и опрема, и опредељују се средства у
износу од 179.880 динара, а у подглави 5.51
Завичајни музеј ''Параћин'' Параћин, додаје се
нови извор финансирања 15, економска
класификација 512000 Машине и опрема, и
опредељују се средства у износу од 179.880 динара.

2. Одлуку доставити Завичајном музеју
''Параћин'' Параћин; Начелници Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове; Одељењу за финансије и буџет (начелнику
и шефу радне групе трезора); Одељењу за јавне
службе и Управи за трезор.

3. Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Број: 400-26/2018-V-01 од 11.01.2018. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015,
99/2016 и 113/2017), члана 19. Одлуке о буџету
општине Параћин за 2018. годину (''Службени лист
општине Параћин'', бр. 19/2017), и захтева ОШ
''Бранко Крсмановић'' Сикирица, бр. 42 од 12.01.2018.
године, Начелник Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове доноси

О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2018. годину, за извор
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финансирања 01, мењају се следеће апропријације:
раздео 5, Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, глава 5.3 Основно
образовање, програм 2002, програмска активност
2002 – 0001, функционална класификација 912
основно образовање, у оквиру економске
класификације 463100 Текући трансфери осталим
нивоима власти (трошак 472 Накнаде за социјалну
заштиту из буџета, износ ''3.170.000'' мења се
износом ''3.157.500''; трошак 482 Порези, обавезне
таксе, казне и пенали, износ ''455.000'' мења се
износом ''467.500''). У подглави 5.34 ОШ ''Бранко
Крсмановић'' Сикирица, у оквиру економске
класификације 4631 Текући трансфери осталим
нивоима власти (трошак 472 Накнаде за социјалну
заштиту из буџета, износ ''250.000'' мења се износом
''237.500''; трошак 482 Порези, обавезне таксе, казне
и пенали, износ ''30.000'' мења се износом ''42.500'').

2. Одлуку доставити ОШ ''Бранко
Крсмановић'' Сикирица; Начелници Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове; Одељењу за финансије и буџет (начелнику
и шефу радне групе трезора); Одељењу за јавне
службе и Управи за трезор.

3. Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Број: 400-37/2018-V-01 од 16.01.2018. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015,
99/2016 и 113/2017), члана 19. Одлуке о буџету
општине Параћин за 2018. годину (''Службени лист
општине Параћин'', бр. 19/2017), и захтева Одсека
рачуноводства – Одељења за финансије и буџет, бр.
403-1-20/2018-V-08 од 18.01.2018. године, Начелник
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове доноси

О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2018. годину, за извор
финансирања 01, мењају се следеће апропријације:

раздео 5, глава 5.1 Управа за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове,
програм 0602, програмска активност 0602-0001,
функционална класификација 040 породица и деца, у
оквиру економске класификације 472000 Накнада за
социјалну заштиту из буџета, мењају се износи
трошкова: - новчана помоћ за новорођенчад, износ
''3.000.000'' мења се износом ''2.995.000'' динара, а
трошак – прворођене бебе, износ ''200.000'' мења се
износом ''205.000'' динара.

2. Одлуку доставити Начелници Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове; Одељењу за финансије и буџет (начелнику;
шефу радне групе трезора и шефу Одсека
рачуноводства) и Управи за трезор.

3. Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Број: 400-61/2018-V-01 од 18.01.2018. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015,
99/2016 и 113/2017), члана 19. Одлуке о буџету
општине Параћин за 2018. годину (''Службени лист
општине Параћин'', бр. 19/2017), и захтева Дома
омладине ''Параћин'' Параћин, бр. 14/18 од
18.01.2018. године, Начелник Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове доноси

О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2018. годину, за извор
финансирања 01, мењају се следеће апропријације:
раздео 5, глава 5.5 Култура, програм 1201,
програмска активност 1201 – 0001, функционална
класификација 820 услуге културе, економска
класификација 423000 Услуге по уговору, износ
''14.030.000'' мења се износом ''14.023.000'' и уводи се
нова економска класификација 482000 Порези,
обавезне таксе, казне и пенали (за извор
финансирања 01) у износу од 7.000 динара, а у
подглави 5.54 Дом омладине ''Параћин'' Параћин,
економска класификација 423000 Услуге по уговору,
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износ ''5.330.000'' мења се износом ''5.323.000'' и
уводи се нова економска класификација 482000
Порези, обавезне таксе, казне и пенали (за извор
финансирања 01) у износу од 7.000 динара.

2. Одлуку доставити Дому омладине
''Параћин'' Параћин; Начелници Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове; Одељењу за финансије и буџет (начелнику
и шефу радне групе трезора); Одељењу за јавне
службе и Управи за трезор.

3. Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Број: 400-64/2018-V-01 од 19.01.2018. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015,
99/2016 и 113/2017), члана 19. Одлуке о буџету
општине Параћин за 2018. годину (''Службени лист
општине Параћин'', бр. 19/2017), и захтева ОШ
''Бранко Крсмановић'' Доња Мутница, бр. - од
19.01.2018. године, Начелник Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове доноси

О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2018. годину, за извор
финансирања 01, мењају се следеће апропријације:
раздео 5, Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, глава 5.3 Основно
образовање, програм 2002, програмска активност
2002 – 0001, функционална класификација 912
основно образовање, у оквиру економске
класификације 463100 Текући трансфери осталим
нивоима власти (трошак 421 Стални трошкови, износ
''45.030.000'' мења се износом ''44.953.000'' и уводе се
нови трошкови: трошак 441 Отплата домаћих камата,
у износу од 22.000 динара и трошак 483 Новчане
казне и пенали по решењу судова, у износу од 55.000
динара). У подглави 5.36 ОШ ''Бранко
Крсмановић'' Доња Мутница, у оквиру економске
класификације 4631 Текући трансфери осталим
нивоима власти (трошак 421 Стални трошкови, износ

''6.200.000'' мења се износом ''6.123.000'' и уводе се
нови трошкови: трошак 441 Отплата домаћих камата,
у износу од 22.000 динара и трошак 483 Новчане
казне и пенали по решењу судова, у износу од 55.000
динара).

2. Одлуку доставити ОШ ''Бранко
Крсмановић'' Доња Мутница; Начелници Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове; Одељењу за финансије и буџет (начелнику
и шефу радне групе трезора); Одељењу за јавне
службе и Управи за трезор.

3. Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Број: 400-69/2018-V-01 од 19.01.2018. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском
систему систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 37.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2018. годину
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 19/2017) и
члана 46. Одлуке о организацији општинске управе
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 19/2017),
Начелник Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о отварању нових апропријација

1. Уговором о гранту са Комесаријатом за
избеглице и миграције РС, бр. 9-9/710 од 02.12.2016.
године (наш број 400-964/2016-01-I од 01.12.2016.) и
Анекса уговора бр. 9-9/710-10/2016 од 04.12.2017.
године (наш број 400-1474/2017-I од 04.12.2017.),
општини Параћин су одобрена средства у укупном
износу од 8.874.782,70 динара за следеће намене:
Додела помоћи избеглицама за куповину сеоских
кућа.

2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију: у Разделу 5. Управа
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, глава 5.1 Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, програмска
активност 0602-0001, функција 090 социјална
заштита некласификована на другом месту, извор
финансирања 08, економска класификација 472000
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Накнада за социј. заштиту из буџета, тако да укупан
план средстава ове апропријације за 2018. годину
износи 28.194.903 динара (извор финансирања 01, 08
и 15), а трошак – унапређење положаја избеглих и
интерно расељених лица износи 12.694.903 динара
(извор финансирања 01 1.000.000, извор
финансирања 08 8.874.783, а извор финансирања 15
2.820.120).

3. У члану 3. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2018. годину, у колони ''средства из
осталих извора финансирања буџетских корисника'',
уводи се конто ''744151 текући добровољни
трансфери од физичких и правних лица у корист
општина'', у износу од 8.874.783 динара''.

4. Овлашћује се Одељење за финансије и
буџет да изврши техничке корекције у осталим
деловима Одлуке о буџету општине Параћин за 2018.
г, у складу са изменама датим у члану 2. и 3. овог
Решења.

5. Решење доставити Начелнику Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, Одељењу за финансије и буџет – начелнику
одељења, Одсеку рачуноводства и служби Трезора,
Одељењу за јавне службе, Одељењу за општу управу
и заједничке послове и Управи за трезор.

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

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-125/2018-V-01 од 23.01.2018. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском
систему систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 37.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2018. годину
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 19/2017) и
члана 46. Одлуке о организацији општинске управе
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 19/2017),
Начелник Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о отварању нових апропријација

1. Уговором о гранту са Комесаријатом за
избеглице и миграције РС, бр. 9-9/710 од 02.12.2016.
године (наш број 400-964/2016-01-I од 01.12.2016.) и
Анекса уговора бр. 9-9/710-10/2016 од 04.12.2017.
године (наш број 400-1474/2017-I од 04.12.2017.),
општини Параћин су одобрена средства у укупном
износу од 3.395.051,10 динара за следеће намене:
Додела помоћи избеглицама за куповину сеоских
кућа.

2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију: у Разделу 5. Управа
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове , глава 5.1 Управа за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове,
програмска активност 0602-0001, функција 090
социјална заштита некласификована на другом
месту, извор финансирања 08, економска
класификација 472000 Накнада за социј. заштиту из
буџета, тако да укупан план средстава ове
апропријације за 2018. годину износи 31.589.955
динара (извор финансирања 01, 08 и 15), а трошак –
унапређење положаја избеглих и интерно расељених
лица износи 16.090.055 динара (извор финансирања
01 1.000.000, извор финансирања 08 12.269.835, а
извор финансирања 15 2.820.120).

3. У члану 3. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2018. годину, у колони ''средства из
осталих извора финансирања буџетских корисника'',
конто ''744151 текући добровољни трансфери од
физичких и правних лица у корист општина'', износ
од ''8.874.783'' динара мења се износом од
''12.269.835'' динара.

4. Овлашћује се Одељење за финансије и
буџет да изврши техничке корекције у осталим
деловима Одлуке о буџету општине Параћин за 2018.
г, у складу са изменама датим у члану 2. и 3. овог
Решења.

5. Решење доставити Начелнику Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, Одељењу за финансије и буџет – начелнику
одељења, Одсеку рачуноводства и служби Трезора,
Одељењу за јавне службе, Одељењу за општу управу
и заједничке послове и Управи за трезор.

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

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-176/2018-V-01 од 26.01.2018. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________
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