
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН Број 1

Година 15 30.01.2019.  Излази по потреби
Цена 240 динара

На основу чл. 3. Одлуке о прибављању,
отуђењу и давању у закуп непокретности на
територији општине Параћин, на којима општина
има  јавну својину (Сл. лист општине Параћин бр.
9/13 и 17/13), Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима
јавног надметања и прикупљање писаних понуда
(Сл. гл. РС бр. 16/18) и члана 40. став 1 тачка 22.
Статута општине Параћин («Сл. лист општине
Параћин бр. 22/18) Скупштина  општине Параћин
дана 30.01.2019. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина општине Параћин, одлучила је
да се непокретност у јавној својини општине
Параћин, коју чини пословни простор површине 24
м2 -  посебан део бр. 1  у приземљу у објекту бр. 2
на кп.бр. 2861 из ЛН бр. 4964 КО Параћин град у
улици Вожда Карађорђа бр 55,  Параћин, изда у
закуп.

2. Наведени пословни простор  даће се у
закуп на период од 5 година по почетној цени
закупнине у износу од 2,5 евра по м2.

3. Налаже се Комисији за прибављање,
отуђење и давање у закуп непокретности у јавној
својини спроведе поступак јавног оглашавања и
избора понуђача путем прикупљања понуда.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ПАРАЋИН
Број: 464-1/2019-II од 30.01.2019. гoдине

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл.40. Статута општине Параћин
(«Службени лист општине Параћин» бр.22/18),
Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања у
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда
(«Службени гласник РС» 16/2018), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној дана
30.01.2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за прибављање, отуђење и

давање у закуп непокретности на територији
општине Параћин на којима општина има јавну

својину ради спровођења поступка јавног
оглашавања и избора понуђача путем

прикупљања понуда у Параћину, ул.Вожда
Карађорђа бр.55

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за прибављање,
отуђење и давање у закуп непокретности на
територији општине Параћин на којима општина има
јавну својину ради спровођења поступка јавног
оглашавања и избора понуђача путем прикупљања
понуда у следећем саставу:

1) Радомир Живковић, дипломирани правник,
председник

2) Славољуб Јовановић, геодетски инжењер,
члан

3) Весна Петровић, дипломирани правник,
члан

2. Задатак комисије је да спроведе поступак
давања у закуп пословни простор површине 24 м2 -
посебан део бр. 1 у приземљу у објекту бр. 2  на
кп.бр. 2861 из ЛН бр. 4964 КО Параћин град у улици
Вожда Карађорђа бр 55.

Наведени пословни простор даје се у закуп на
период од 5 година по почетној цени закупнине у
износу од 2,5 евра по м2.

3. Комисија из става 1. овог решења ће, у
складу са Законом и Уредбом, након спроведеног
поступка утврдити предлог најбољег понуђача и исти
доставити Општинском већу, које ће предложити
Скупштини општине доношење Одлуке о давњу у
закуп непокретности описане у ставу 2 овог решења.

4. Ово Решење објавити у «Службеном листу
општине Параћин».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-8/2019-II од 30.01.2019. године
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу  члана 29. став 1 тачка 11. и члана
43. тачка 12. Закона о смањењу ризика од катастрофа
и управљању ванредним ситуацијама ("Службени
гласник РС", бр. 87/2018), и члана 40. Статута
општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'' број 22/18), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 30.01.2019. године,
разматрала је Предлог Извештај о раду Општинског
Штаба за ванредне ситуације општине Параћин за
2018. годину, и донела је

O Д Л У К У

I
УСВАЈА СЕ Предлог Извештаја о раду

Општинског Штаба за ванредне ситуације општине
Параћин за 2018. годину, који је донео Општински
штаб за ванредне ситуације на седници одржаној
дана 27.12.2018. године.

II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 217-2/2019-II од 30.01.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 29. став 1 тачка 11. и члана
43. тачка 12. Закона о смањењу ризика од катастрофа
и управљању ванредним ситуацијама ("Службени
гласник РС", бр. 87/2018), и члана 40. Статута
општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'' број 22/18), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 30.01.2019. године,
разматрала је Предлог Плана рада општинског
Штаба за ванредне ситуације општине Параћин за
2019. годину и донела је

O Д Л У К У

I
УСВАЈА СЕ Предлог Плана рада

Општинског Штаба за ванредне ситуације општине
Параћин за 2019. годину, који је донео Општински
штаб за ванредне ситуације општине Параћин на
седници одржаној дана 27.12.2018. године.

II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 217-3/2019-II од 30.01.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члaна 99. Закона о планирању и
изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09,
24/11, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 132/2014 и
83/2018), члана 15.став 1. Одлуке о грађевинском
земљишту („Службени лист општине Параћин“ бр.
19/2017 и 4/2018), и члана 40. тачка 6) и 37) Статута
општине Параћин („Службени лист општине
Параћин“ бр. 22/2018), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 30.01.2019. године,
донела је:

О Д Л У К У

1. Покреће се поступак отуђења неизграђеног
грађевинског земљишта из јавне својине Општине
Параћин, путем јавног оглашавања – прикупљањем
писаних понуда, ради изградње објекaта, у складу са
Планом генералне регулације за насељено место
Параћин (''Службени лист општине
Параћин''бр.10/2011) и Изменама Плана генералне
регулације насељеног места Параћин (''Службени
лист општине Параћин''бр.7/2018)  и то:

- кaт парцела бр. 5380/8 КО Параћин-град
улица Књаза Милоша у Параћину по култури њива
2.класе, површине 15,33 арa и

- кaт парцела бр. 5380/9 КО Параћин-град
улица Књаза Милоша у Параћину по култури њива
2.класе, површине 17,16 ари, обе парцеле уписане у
листу непокретности бр. 5385 КО Параћин-град као
јавна својина Општине Параћин.

2. Непокретности из тачке 1. ове Одлуке -
кп.бр. 5380/8 КО Параћин-град улица Књаза Милоша
у Параћину по култури њива 2.класе, површине 15,33
арa и кп.бр. 5380/9 КО Параћин-град улица Књаза
Милоша у Параћину по култури њива 2.класе,
површине 17,16 ари  уписане у листу непокретности
бр. 5385 КО Параћин-град као јавна својина
Општине Параћин, отуђују се по почетној цени 1003
евра по ару, а која је, за обе парцеле утврђена од
стране Пореске управе – Филијала Параћин
извештајем бр. 077-464-08-00040/2018 од
21.12.2018.године, уз обавезу подносиоца писмене
понуде да уплати депозит у висини 20% од почетног
износа утврђене цене.

3. Овлашћује се Комисија за спровођење
поступака отуђења и давања у закуп грађевинског



30.01.2019._ _ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.1  _3

земљишта јавним надметањем и прикупљањем
понуда јавним огласом, да у складу са Законом о
планирању и изградњи, Одлуке о грађевинском
земљишту и овом одлуком, по утврђеном тексту
огласа,  распише и објави оглас о отуђењу наведених
непокретности у дневном листу ''Данас'' и званичној
интернет презентацији општине Параћин, спроведе
поступак отуђења наведене непокретности и након
спроведеног поступка утврди предлог најбољег
понуђача и исти достави Општинском већу које ће
предложити Скупштини општине доношење одлуке
о отуђењу непокретности.

4. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Параћин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 463-3/2019-II од 30.01.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 40. став 1. тачка 37. Статута
општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'', број 22/2018), члана 10. став 4. Одлуке о
грађевинском змљишту (''Службени лист општине
Параћин'', број 19/2017 и 4/2018) и Одлуке
Скупштине општине Параћин број: 463-3/2019-II од
30.01.2019. године, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 30.01.2019. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на текст Јавног Огласа о

отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на
територији општине Параћин ради изградње

прикупљањем писаних понуда

I
Даје се сагласност на текст Јавног Огласа о

отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на
територији општине Параћин ради изградње
прикупљањем писаних понуда и то:

-Катастарска парцела бр.5380/8 КО Параћин-
град, улица Књаза Милоша у Параћину, по култури
њива 2.класе, површине 15,33 ара и

-Катастарска парцела бр.5380/9 КО Параћин-
град, улица Књаза Милоша у Параћину, по култури
њива 2.класе, површине 17,16 ари, обе парцеле
уписане у листу непокретности бр.5385 КО Параћин-
град као јавна својина Општине Параћин.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 463-4/2019-II од 30.01.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 26. и члана 27. став 1 тачка
9. Закона о јавно-приватном партнерству и
концесијама («Службени гласник Републике
Србије», бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) и члана 40.
Статута општине Параћин («Службени лист општине
Параћин», бр.22/18), Скупштина општине Параћин
на седници одржаној дана 30.01.2019. године, донела
је

Р Е Ш Е Њ Е
о изменама и допунама Решења о именовању

Стручног тима

1. У Решењу о именовању Стручног тима за
спровођење поступка реализације јавно-приватног
партнерства без елемената концесије ради
реализације пројекта реконструкције,
рационализације и одржавања јавног осветљења на
територији општине Параћин број: 02-221/2018-II од
12.12.2018. године, у ставу 1. после тачке 11. додаје
се нова тачка 12. која гласи:

«12. Жељко Симовић, стручни консултант,
саветник за јавно-приватно партнерство, члан.»

У осталом делу Решење остаје неизмењено.

2. Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Параћин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-9/2019-II од 30.01.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
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На основу чл- 104 и 198 став 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (Сл. гл.
РС 88/17) и чл. 2 и 4 Уредбе о критеријумима за
доношење аката о мрежи јавних предшколских
установа и акта о мрежи јавних основних школа (Сл.
гл. РС 21/2018) и чл.40 Статута општине Параћин
(Сл. лист Општине Параћин бр. 22/2018) Скупштине
општине Параћин на седници одржаној дана
0.01.2019.године, донела је

Е Л А Б О Р А Т
о развојном плану мрежа јавних основних школа

и јавне предшколске установе на територији
општине Параћин

Општина Параћин је у складу са одредбама
чл. 2 и 4 Уредбе о критеријумима за доношење аката
о мрежи јавних предшколских установа и акта о
мрежи јавних основних школа сачинила и донела
елаборат који садржи развојни план мреже и јавних
основних школа на основу тренда природног

прираштаја деце и ученика као миграционих кретања
у општини Параћин за период од четири односно
осам година и јавне предшколске установе за период
од пет година.

Елаборат садржи следеће податке и то:
1. Укупан број становника у општини

Параћин према подацима надлежног
органа за статистику

2. Број ученика на подручју основних школа
(центаралних и издвојених одељења)

3. Величина насељених места и саобраћајна
повезаност на подручју општине Параћин

4. Ниво економског развоја општине
Параћин

5. Ниво развијености културе и спорта
6. Специфичности локалне традиције у

национално мешовитим подручјима.

- ЈАВНЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН

-

УКУПАН БРОЈ СТАНОВНИКА У
ОПШТИНИ ПАРАЋИН

Општина Параћин има површину 542 км2 са
насељеним местом – град Параћин, 33 сеоска насеља

и два туристичка насеља са укупним бројем
становника 54242 према подацима Републичког
завода за статисику по попису из 2011. године.

Број становника по насељеним местима је
следећи:

-Град  Параћин 25104 - Насељено место Лебина 583
-Насељено место Својново 1233 -Насељено место Мириловац 610
-Насељено место Поточац 1096 -Насељено место Плана 1144
-Насељено место Рашевица 994 - Насељено место Главица 1075
-Насељено место Трешњевица 894 - Насељено место Давидовац 426
-Насељено место Сињи Вир 224 - Насељено место Лешје 346
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-Насељено место Чепуре 762 - Насељено место Доња Мутница 944
-Насељено место Шавац 516 - Насељено место Клачевица 542
-Насељено место Стрижа 1880 - Насељено место Извор 799
-Насељено место Доње Видово 1709 - Насељено место Бошњане 914
-Насељено место Ратаре 544 - Насељено место Поповац 621
-Насељено место Горње Видово 781 - Насељено место Стубица 1589
-Насељено место Сикирица 921 - Насељено место Забрега 1008
-Насељено место Дреновац 1838 - Насељено место Буљане 1336
-Насељено место Крежбинац 452 - Насељено место Шалудовац 376
-Насељено место Бусиловац 883 - Насељено местоГорња Мутница 606
-Насељено место Голубовац 211 - Насељено место Текија 1266

БРОЈ УЧЕНИКА НА ПОДРУЧЈУ
ОСНОВНИХ ШКОЛА

На подручју општине Параћин постоје
следеће основне школе – централна школа и
издвојена одељења осморазредна и четвороразредна
са следећим бројем ученика у школској 2018/2019

години:

1. Основна школа „Стеван Јаковљевић“ из
Параћина ул. Војводе Бојовића бр. 13 са
издвојеним одељењима у Главици за
насељено место Главица и у Давидовцу за
насељено место Давидовац има следећи
број ученика:

2.

Кретање броја ученика у ОШ“Стеван Јаковљевић за период од ш.г. 2010/11. до 2026/27. у
матичној школи

2010/11. ш.г.
Одељења и број ученикаРазред

1. 2. 3. 4.
Први 21 22 23 /
Други 23 25 24 /
Трећи 22 23 22 /

Четврти 22 24 23 /
Пети 25 25 24 /

Шести 20 23 20 24
Седми 20 24 26 25
Осми 28 25 22 22

Укупно за матичну школу

2011/12. ш.г.
Одељења и број ученикаРазред

1. 2. 3. 4.
Први 16 17 17 /
Други 21 22 21 /
Трећи 26 27 23 /

Четврти 22 23 22 /
Пети 21 17 20 22

Шести 26 26 24 /
Седми 19 23 20 24
Осми 20 25 26 25

Укупно за матичну школу
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2012/13. ш.г.

Одељења и број ученикаРазред
1. 2. 3. 4.

Први 22 22 21 /
Други 16 16 17 /
Трећи 19 23 20 /

Четврти 27 27 22 /
Пети 19 22 23 20

Шести 21 17 19 21
Седми 28 28 25 /
Осми 20 22 20 24

Укупно за матичну школу

2013/14.ш.г.
Одељења и број ученикаРазред

1. 2. 3. 4.
Први 18 15 18 /
Други 22 23 21 /
Трећи 16 15 17 /

Четврти 20 23 21 /
Пети 17 21 23 19

Шести 18 22 23 20
Седми 21 19 19 21
Осми 28 27 26 /

Укупно за матичну школу

2014/15.ш.г.
Одељења и број ученикаРазред

1. 2. 3. 4.
Први 19 21 18 /
Други 19 16 18 /
Трећи 24 21 22 /

Четврти 17 15 17 /
Пети 19 21 23 18

Шести 20 21 22 17
Седми 17 22 21 21
Осми 21 19 17 22

Укупно за матичну школу

2015/16. ш.г.
Одељења и број ученикаРазред

1. 2. 3. 4.
Први 23 24 24 /
Други 22 19 20 /
Трећи 19 14 17 /

Четврти 22 22 21 /
Пети 23 24 22 /

Шести 21 22 25 19
Седми 17 20 22 18
Осми 17 23 20 21

Укупно за матичну школу
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2016/17. ш.г.

Одељења и број ученикаРазред
1. 2. 3. 4.

Први 18 22 17 /
Други 25 23 23 /
Трећи 20 20 19 /

Четврти 19 15 18 /
Пети 22 24 24 /

Шести 21 22 22 /
Седми 20 22 26 18
Осми 17 20 24 16

Укупно за матичну школу

2017/18. ш.г.
Одељења и број ученикаРазред

1. 2. 3. 4.
Први 23 21 22 /
Други 21 23 16 /
Трећи 24 23 25 /

Четврти 19 17 20 /
Пети 22 23 22 /

Шести 24 22 26 /
Седми 21 22 21 /
Осми 20 23 24 17

Укупно за матичну школу

2018/19. ш.г.
Одељења и број ученикаРазред

1. 2. 3. 4.
Први 22 19 20 /
Други 25 20 21 /
Трећи 21 23 17 /

Четврти 24 24 24 /
Пети 20 21 21 /

Шести 22 21 22 /
Седми 27 23 26 /
Осми 21 22 21 /

Укупно за матичну школу

2019/20. ш.г.
Одељења и број ученикаРазред

1. 2. 3. 4.
Први 20 21 21 /
Други 22 19 20 /
Трећи 25 20 21 /

Четврти 21 23 17 /
Пети 23 24 22 /

Шести 20 21 21 /
Седми 22 21 21 /
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Осми 26 23 25 /

Укупно за матичну школу

2020/21. ш.г.
Одељења и број ученикаРазред

1. 2. 3. 4.
Први 22 22 22 /
Други 20 21 21 /
Трећи 22 19 20 /

Четврти 25 20 21 /
Пети 21 23 18 /

Шести 23 24 22 /
Седми 20 21 21 /
Осми 22 21 21 /

Укупно за матичну школу

2021/22. ш.г.
Одељења и број ученикаРазред

1. 2. 3. 4.
Први 22 23 23 /
Други 22 22 22 /
Трећи 20 21 21 /

Четврти 22 19 20 /
Пети 25 20 21 /

Шести 21 23 18 /
Седми 23 24 22 /
Осми 20 21 21 /

Укупно за матичну школу

2022/23. ш.г.
Одељења и број ученикаРазред

1. 2. 3. 4.
Први 20 20 21 /
Други 22 23 22 /
Трећи 22 22 22 /

Четврти 20 21 21 /
Пети 22 19 20 /

Шести 25 20 21 /
Седми 21 23 18 /
Осми 21 22 22 /

Укупно за матичну школу

2023/24. ш.г.
Одељења и број ученикаРазред

1. 2. 3. 4.
Први 21 20 21 /
Други 20 20 21 /
Трећи 22 22 22 /

Четврти 22 22 21 /
Пети 20 21 21 /
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Шести 22 19 20 /
Седми 24 20 21 /
Осми 21 23 18 /

Укупно за матичну школу

2024/25. ш.г.
Одељења и број ученикаРазред

1. 2. 3. 4.
Први 20 21 20 /
Други 21 20 21 /
Трећи 20 20 21 /

Четврти 22 22 20 /
Пети 22 20 22 /

Шести 20 21 21 /
Седми 22 19 20 /
Осми 21 20 21 /

Укупно за матичну школу

2025/26. ш.г.
Одељења и број ученикаРазред

1. 2. 3. 4.
Први 20 20 21 /
Други 20 21 20 /
Трећи 21 20 20 /

Четврти 20 20 21 /
Пети 20 22 20 /

Шести 20 20 22 /
Седми 20 21 20 /
Осми 22 19 20 /

Укупно за матичну школу

2026/27. ш.г.
Одељења и број ученикаРазред

1. 2. 3. 4.
Први 20 21 20 /
Други 20 20 21 /
Трећи 20 21 20 /

Четврти 21 20 20 /
Пети 20 20 21 /

Шести 20 21 20 /
Седми 20 20 21 /
Осми 20 21 20 /

Укупно за матичну школу

Кретање броја ученика у ОШ“Стеван Јаковљевић“ за период од ш.г. 2010/11. до 2026/27. у издвојеном
четвороразредном одељењу у Главици

Број ученика по разредимаШколска година
1. 2. 3. 4.

2010/11. 9 1 6 2
2011/12. 6 9 1 6
2012/13. 9 6 9 1
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2013/14. 4 9 6 9
2014/15. 2 5 7 6
2015/16. / 2 5 7
2016/17. 3 / 2 6
2017/18. 3 3 / 1
2018/19. 5 3 3 /
2019/20. 5 5 3 3
2020/21. 2 5 5 3
2021/22. 1 2 5 5
2022/23. 4 1 2 5
2023/24. 3 4 1 2
2024/25. 2 3 4 1
2025/26. 3 2 3 4
2026/27. 2 3 2 3

Кретање броја ученика у ОШ“Стеван Јаковљевић“ за период од ш.г. 2010/11. до 2026/27. у издвојеном
четвороразредном одељењу у Давидовцу

Број ученика по разредимаШколска година
1. 2. 3. 4.

2010/11. 2 1 7 1
2011/12. 2 2 1 7
2012/13. 1 2 2 1
2013/14. 2 1 2 2
2014/15. 1 2 1 2
2015/16. 3 1 2 1
2016/17. 1 3 1 2
2017/18. / 1 3 1
2018/19. 4 / 1 3
2019/20. 2 4 / 1
2020/21. 1 2 4 /
2021/22. / 1 2 4
2022/23. 3 / 1 2
2023/24. 3 3 / 1
2024/25. 1 3 3 /
2025/26. 1 1 3 3
2026/27. 1 1 1 3

Кретање броја ученика у ОШ“Стеван Јаковљевић за период од ш.г. 2010/11. до 2026/27. у матичнној школи
у Специјалном одељењу

Број ученика по разредимаШколска година
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2010/11. / 8 1 3 6 4 5 6
2011/12. / / 8 1 3 6 5 4
2012/13. / / / 8 1 4 6 3
2013/14. / / / 3 7 1 4 7
2014/15. / / / 1 2 5 2 4
2015/16. / 2 2 1 2 1 5 2
2016/17. 1 2 3 2 1 3 1 5
2017/18. / 2 1 3 2 1 4 1
2018/19. / 2 1 1 2 2 / 4
2019/20. / 1 2 1 1 2 2 /
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2020/21. / 2 1 2 1 1 2 2
2021/22. / 1 2 1 2 1 1 2
2022/23. / 1 1 2 1 2 1 1
2023/24. / 2 1 1 2 1 2 1
2024/25. / 2 2 1 2 2 / 2
2025/26. / / 2 2 1 1 2 1
2026/27. / / 2 2 1 1 1 2

Кретање броја ученика у ОШ“Стеван Јаковљевић за период од ш.г. 2010/11. до 2026/27. на нивоу школе
Број ученика по школским годинамаШколска година

Матична
школа

Главица Давидовац Специјално
одељење

2010/11. 627 18 11 33
2011/12. 595 22 12 27
2012/13. 581 25 6 22
2013/14. 556 28 7 22
2014/15. 548 20 6 14
2015/16. 561 14 7 15
2016/17. 537 11 7 18
2017/18. 541 7 5 14
2018/19. 527 11 8 12
2019/20. 519 16 7 9
2020/21. 512 15 7 10
2021/22. 516 13 7 10
2022/23. 513 12 6 9
2023/24. 505 10 7 11
2024/25. 497 10 7 11
2025/26. 492 12 8 9
2026/27. 488 10 6 9

3. Основна школа „Момчило Поповић – Озрен“ из Параћина, ул. Глождачки венац бр. 23А са издвојеним
одељењима у Мириловцу за насељено место Мириловац и у Лебини за насељено место Лебина има

следећи број ученика:

Број ученика по разредима у матичној школиРазред

Школска
година

Први Други Трећи Четврти Пети Шести Седми Осми

2010/2011. 101 101 108 102 114 104 101 91
2011/2012. 100 103 99 104 105 110 103 101
2012/2013. 104 102 102 99 110 99 106 102
2013/2014. 92 103 101 102 114 104 95 101
2014/2015. 99 94 104 100 116 109 100 93
2015/2016. 91 98 97 100 103 108 106 97
2016/2017. 105 89 102 99 104 98 105 103
2017/2018. 82 107 98 102 107 100 102 104
2018/2019. 112 84 104 92 104 100 96 101
2019/2020. 100 112 84 104 102 104 100 96
2020/2021. 98 100 112 84 109 102 104 100
2021/2022. 95 98 100 112 86 109 102 104
2022/2023. 95 95 98 100 120 86 109 102
2023/2024. 95 95 95 98 107 120 86 109
2024/2025. 95 95 95 95 102 107 120 86
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2025/2026. 95 95 95 95 100 102 107 120
2026/2027. 95 95 95 95 102 100 102 107

Мириловац
Број ученика по разредима у матичној школиРазред

Школска година

Први Други Трећи Четврти

2010/2011. 2 10 5 3
2011/2012. 4 2 10 5
2012/2013. 2 3 2 9
2013/2014. 3 2 3 2
2014/2015. 3 3 2 3
2015/2016. 2 3 3 2
2016/2017. 2 2 3 3
2017/2018. 1 2 2 3
2018/2019. 3 0 3 4
2019/2020. 1 3 0 3
2020/2021. 1 1 3 0
2021/2022. 3 1 1 3
2022/2023. 4 3 1 1
2023/2024. 3 4 3 1
2024/2025. 2 3 4 3
2025/2026. 2 2 3 4
2026/2027. 2 2 2 3

Лебина
Број ученика по разредима у матичној школиРазред

Школска година

Први Други Трећи Четврти

2010/2011. 4 4 6 3
2011/2012. 4 5 4 7
2012/2013. 8 4 4 4
2013/2014. 6 8 4 4
2014/2015. 4 6 8 4
2015/2016. 6 4 6 7
2016/2017. 2 6 4 6
2017/2018. 2 2 6 4
2018/2019. 5 2 2 6
2019/2020. 6 5 2 2
2020/2021. 3 6 5 2
2021/2022. 6 3 6 5
2022/2023. 2 6 3 6
2023/2024. 3 2 6 3
2024/2025. 3 3 2 6
2025/2026. 2 3 3 2
2026/2027. 2 2 3 3

4. Основна школа „Радоје Домановић“ из Параћина ул. Књаза Милоша бр. 2 са издвојеним одељењима у
Стрижи за насељено место Стрижа и у Доњем Видову за насељено место Доње Видово има следећи број

ученика:

Број ученика у школској 2010/11. Години
разредодељење

I II III IV V VI VII
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1. 24 25 23 23 22 27 26
2. 22 25 23 25 22 24 23
3. 23 25 23 24 22 25 23
4. 12 11 12 10 22 / 23
5. 15 21 14 11 12 15 17

Свега 96 105 96 91 100 91 110
Укупно: 799 ученика у 39 одељења

Број ученика у школској 2011/12. Години
разредодељење

I II III IV V VI VII
1. 24 23 26 20 26 20 25
2. 23 19 25 22 25 21 22
3. 24 23 25 23 24 22 25
4. 11 12 11 12 / 20 /
5. 9 17 19 18 12 12 12

Свега 91 94 105 95 87 95 87
Укупно: 767 ученика у 38 одељења

Број ученика у школској 2012/13. Години
разредодељење

I II III IV V VI VII
1. 20 19 21 26 27 23 23
2. 21 21 18 25 27 23 21
3. 17 23 24 26 26 24 21
4. / 12 12 11 / / 19
5. 13 9 17 20 16 11 12

Свега 71 84 92 108 97 81 96
Укупно: 714  ученика у 36 одељења

Број ученика у школској 2013/14. Години
разредодељење

I II III IV V VI VII
1. 23 21 18 21 24 23 24
2. 23 19 20 17 25 20 23
3. 19 17 23 23 26 20 23
4. 1 / 12 11 25 / /
5. 16 13 9 17 20 16 11

Свега 92 70 82 89 120 79 81
Укупно: 693 ученика у 36 одељења

Број ученика у школској 2014/15. Години
разредодељење

I II III IV V VI VII
1. 17 21 24 19 21 23 22
2. 23 21 18 19 22 22 19
3. 24 17 17 21 21 24 20
4. 12 1 / 12 / 22 /
5. 11 14 12 9 16 18 16

Свега 87 74 71 80 80 109 77
Укупно: 651 ученика у 35 одељења
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Број ученика у школској 2015/16. Години
разредодељење

I II III IV V VI VII
1. 25 15 21 23 27 21 22
2. 22 19 20 19 25 21 20
3. 28 24 15 / 25 20 22
4. 6 12 1 17 / / 20
5. 7 11 14 12 9 16 18

Свега 78 81 71 71 86 78 102
Укупно: 644 ученика у 35 одељења

Број ученика у школској 2016/17. Години
разредодељење

I II III IV V VI VII
1. 22 24 16 21 21 23 17
2. 16 22 19 20 21 19 22
3. / 27 24 15 18 19 17
4. 16 6 12 1 / / /
5. 12 7 11 14 12 8 15

Свега 66 76 82 71 72 69 71
Укупно: 609 ученика у 36 одељења

Број ученика у школској 2017/18. Години
разредодељење

I II III IV V VI VII
1. 19 25 21 16 21 21 23
2. 25 17 19 18 21 21 19
3. 5 16 19 24 22 18 19
4. 17 12 6 12 / / /
5. / / 7 11 14 12 8

Свега 66 70 72 81 78 72 69
Укупно: 579 ученика у 33 одељења

Број ученика у школској 2018/19. Години
разредодељење

I II III IV V VI VII
1. 16 20 24 21 21 16 20
2. 21 25 17 19 25 18 21
3. / / / 18 21 20 19
4. 4 5 15 6 / / /
5. 10 17 12 7 11 14 12

Свега 51 67 57 71 78 68 72
Укупно: 543 ученика у 32 одељења

Процена кретања броја ученика и одељеља у наредних осам година
- Школска2019/20. : 560 ученика у 32 одељења
- Школска 2020/21. : 570 ученика у 32 одељења
- Школска 2021/22. : 580 ученика у 33 одељења
- Школска 2022/23. : 590 ученика у 33 одељења
- Школска 2023/24. : 600 ученика у 33 одељења
- Школска 2024/25. : 610 ученика у 34 одељења
- Школска 2025/26. : 650 ученика у 35 одељења
- Школска 2026/27. : 700 ученика у 36 одељења
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4. Основна школа „Ђура Jакшић“ из Параћина ул. Раваничка ББ са издвојеним одељењима у Чепуру за насељено
место Чепуре има следећи број ученика
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5. Основна школа „Бранко Крсмановић“ из Доње Мутнице са издвојеним одељењима у Горњој Мутници за
насељено место Горња Мутница, Извор за насељено место Извор, Клачевица за насељено место Клачевица, Плана

за насељено место Плана, Лешје за насељено место Лешје има следећи број ученика:
Бројно стање ученика за претходних осам школских година, текућу школску годину и наредних осам школских

година

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011. год.
МЛАЂИ РАЗРEДИ

СТАРИЈИ РАЗРEДИ

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА ЗА ШКОЛСКУ 2011/2012. год.
МЛАЂИ РАЗРEДИ
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СТАРИЈИ РАЗРEДИ
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Напомена:  Деца из Лешја од ове школске године и надаље, пошто их буде по 1 у генерацији иду у школу у Доњу
Мутницу.
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6. Основна школа „Бранко Радичевић“ из Поповца са издвојеним одељењима у Буљану за насељено место Буљане,
Стубица за насељено место Стубица, Забрега за насељено место Забрега, Бошњане за насељено место Бошњане,

Шалудовац за насељено место Шалудовац има следећи број ученика:
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7. Основна школа „Вук Караџић“ из Поточца са издвојеним одељењима у Трешњевици за насељено место
Трешњевица и Сињи Вир, Рашевица за насељено место Рашевица, Својново за насељено место Својново има

следећи број ученика:
БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА У ПРЕТХОДНИХ 8 ГОДИНА И ТЕКУЋОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ
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ПЛАНИРАНИ БРОЈ УЧЕНИКА
У НАРЕДНИХ ОСАМ ГОДИНА
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8. Основна школа „Бранко Крсмановић“ из Сикирице са издвојеним одељењима у Дреновцу за насељено
место Дреновцу, Бусиловцу за насељено место Бусиловац и Голубовац, Крежбинац за насељено место Крежбинац

има следећи број ученика:
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Наведене основне школе из овог поглавља су
опремљене основном инфраструктуром и то све су
прикључене на електро мрежу, фиксну телефонију,
школе на подручју насељеног места Параћин су
прикључене и на градску водоводну мрежу, фекалну
канализациону мрежу, мрежу природног гаса.

У објектима основних школа постоји
централно грејање на гас или чврсто гориво.

Све основне школе су реконструисане,
адаптиране у периоду од 15 година уназад и редовно
се обезбеђују средства у буџету општине Параћин за

инвестиционо и текуће одржавање ради унапређења
услова рада ученика и запослене раднике.

САОБРАЋАЈНА ПОВЕЗАНОСТ НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Сва насељена места на подручју општине су
повезана локалним путевима са градом Параћином,
што се и види у напред наведеном графичком
прилогу.



30.01.2019._ _ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.1  _39

До свих школа постоји изграђен коловоз са
асфалтним коловозним застором и повезане су
следећим општинским путевима и улицама.

- одељења са осам разреда у Поповцу,
Буљану, Доњој Мутници, Плани, Бусиловцу, Доњем
Видову, Сикирици, Дреновцу, Поточцу.

Назив насељеног места Основна школа / одељење
Пут поред кога се

налази основна
школа

Поповац Основна школа ''Бранко Радичевић''
- Поповац ОП 13

Стубица
Основна школа ''Бранко Радичевић''

- Поповац ОП 12

Буљане
Основна школа ''Бранко Радичевић''

- Поповац
ОП 14

Доња Мутница Основна школа ''Бранко Крсмановић''
- Доња Мутница ОП 9

Плана Основна школа ''Бранко Крсмановић''
- Доња Мутница

Улица Вука
Караџића

Бусиловац Основна школа ''Бранко Крсмановић''
- Сикирица ОП 6
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Доње Видово Основна школа ''Радоје Домановић''
- Параћин Улица Ј.Ј. Змаја

Сикирица Основна школа ''Бранко Крсмановић''
- Сикирица ОП 19

Дреновац Основна школа ''Бранко Крсмановић''
- Сикирица ОП 20

Поточац Основна школа ''Вук Караџић''
- Поточац ДП II -А реда бр.187

Трешњевица Основна школа ''Вук Караџић''
- Поточац ДП II -А реда бр.187

- Одељења са четри разреда налазе се у следећим
насељима: Главица, Давидовац, Бошњане, Забрега,
Шалудовац, Горња Мутница, Извор, Клачевица,

Лешје , Мириловац, Лебина, Крежбинац, Стрижа,
Ратаре, Горње Видово, Чепуре, Шавац, Рашевица,
Својново.

Назив насељеног места Основна школа / одељење
Пут поред кога се

налази основна
школа

Главица
Основна школа ''Стеван Јаковљевић''
- Параћин

Издвојено одељење - Главица

ОП 3

Давидовац

Основна школа ''Стеван Јаковљевић''
- Параћин

1. Издвојено одељење - Давидовац

Улица Српска

Бошњане

Основна школа ''Бранко Радичевић''
- Поповац

2. Издвојено одељење – Бошњане

Улица Светосавска

Забрега

Основна школа ''Бранко Радичевић''
- Поповац

3. Издвојено одељење – Забрега

ОП 13

Шалудовац Основна школа ''Бранко Радичевић''
- Буљане ОП 14
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1. Издвојено  одељење -   Шалудовац

Горња Мутница

Основна школа ''Бранко Крсмановић''
- Доња Мутница

1. Издвојено одељење -   Г. Мутница

Улица Видовданска

Извор
Основна школа ''Бранко Крсмановић''
- Доња Мутница
2. Издвојено одељење - Извор

ДП I-Б реда бр.36

Клачевица Основна школа ''Бранко Крсмановић''
- Доња Мутница

Издвојено одељење - Клачевица

ОП 11

Лешје
Основна школа ''Бранко Крсмановић''
- Доња Мутница

Издвојено  одељење -   Лешје
ОП 6

Мириловац
Основна школа ''Момчило Поповић''
- Параћин
Издвојено одељење -Мириловац

ОП 8

Лебина

Основна школа ''Момчило Поповић''
- Параћин

4. Издвојено одељење - Лебина
Улица Цара Душана

Крежбинац

Основна школа ''Бранко Крсмановић''
- Бусиловац

5. Издвојено одељење - Крежбинац
ОП 6

Стрижа

Основна школа ''Радоје Домановић''
- Параћин

6. Издвојено одељење - Стрижа ОП 4

Ратаре

Основна школа ''Бранко Крсмановић''
- Сикирица

7. Издвојено одељење - Ратаре
ОП 19

Горње Видово

Основна школа ''Бранко Крсмановић''
- Сикирица
8. Издвојено одељење – Горње  Видово ОП 19
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Чепуре

Основна школа ''Ђура Јакшић''
- Параћин
9. Издвојено одељење – Чепуре ОП 2

Рашевица

Основна школа ''Вук Караџић''
- Поточац
10. Издвојено одељење – Рашевица Ул. Вука Караџића

Својново

Основна школа ''Вук Караџић''
- Поточац
11. Издвојено одељење – Својново ОП 7

На подручју општине је организован јавни градски
превоз до свих насељених места и то тако што је
исти поверен преко јавног приватног партерства
приватном превозику.
Превоз ученика из издвојених одељења до
централних школа се организује на нивоу општине у
складу са и за следеће:

-Из Давидовца и Главице у ОШ „Стеван
Јаковљевић“ из Параћина

-Из Чепура и Шавца у ОШ „Ђура Јакшић“ из
Параћина

-Из Стриже у ОШ „Радоје Домановић“ из
Параћина

-Из Мириловца и Лебине у ОШ „Момчило
Поповић-Озрен“ из Параћина.

Већина територије општине Параћин се налази у
равничарском делу а североисточни део припада
брдско-планинском пределу (падине Кучајских
планина и то насељена места Стубице, Забреге,
Буљана, Шалудовца и Горње Мутнице).

Из изложеног произилази да због повезане
саобраћајне инфраструктуре добро је организован
локални превоз како до насељеног места тако и
између издвојених одељења централне школе.

- Ниво економског развоја општине
Параћин

II  група (степенразвијеностиод 80% до
100% одрепубличкогпросека):

- Александровац, Ада, Бач, БачкиПетровац,
Бор, Врање, Зајечар, Кладово, Краљево, Лапово,
Лозница, Лучани, Нови Бечеј, Нови Кнежевац,
Оџаци, Параћин, Пожега, Рума, Сокобања, Тител,
Топола, Ћуприја, Шид.
Из овога произилази да је општина Параћин у другу
групу економског развоја што указује да је ниво
развијености општине на завидном нивоу и да је у
стању да испуњава своје обавезе у свим областима

друштеног живота

- Ниво развијености културе и спорта

Развијеност културе у општини Параћин се
одвија преко јавне установе Културни центар који је
организатор више културних манифестација како у
насељеном месту Параћин тако и у сеоским
срединама при чему активно учешће имају како
радници из образовања тако и ученици исновних
школа.

Поред Културног центра култура се у
општини Параћин спроводи и преко Аматерског
позоришта које организује позоришне представе како
из домаћег репертоара тако и довођењем
позоришних група из других градова.

Школа за основно музичко образовање која
образује ученике млађих разреда такође организује
културне манифестације у форми представљања
музичког програма на различитим инструментима.
Најзначајније културне манифестације које се
организују током целе године су: ликовна колонијаза
талентовану децу у области ликовне уметности,
такмичење деце из области музике – Мини тини
фест, Дечији карневал, смотре фолклора на којима се
представља културна традиција (организовано је
више Културно уметничкох друштава која се
представљају како у општини тако и изван ње), разне
изложбе уметничких и других слика и склуптура,
песничке вечери које се организују са познатим
писцима и песницима  као и друге културне
манифестације које се више година уназад
традиционално организују како у граду тако и у
осталим насељеним местима.

Кад се тиче спортских активности на
територији општине Параћин констатујемо да су
заступљени сви спортови који су организовани како
преко спортских клубова и удружења на аматерском
нивоу, а такмичења се спроводе кроз орагнизацију
различитих манифестација у општини или кроз
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такмичења у одређеним ранговима.
Најзначајнија спортска манифестација која се

организује за ученике јесте спортска зима или
спортско лето где се из различитих спортова
организују активности на такмичењу ученика.

У општини Параћин се због поседовања хале
спортова и пратећих терене у оквиру исте у току
године
организује се више спортских активности посебно у
затвореном базену а на спортском аеродруму у
Давидовцу се организују активности из спортског
летења и падобранства.

У свим основним школама на подручју
општине Параћину постоје спортска игралишта за
мали фудбал, одбојку, рукомет, кошарку и др. а
такође је локална самоуправа изградила фискултурне
сале у свим централним основним школама као и
издвојеним одељењима у Трешњевици, Дреновцу,
Доњем Видову, Бусиловцу, Плани, Бошњану,
Стубици, Буљану и све су опремљене потребним
реквизитима како за извођење наставе тако и за ван
наставних активности.

Такође се на нивоу Општине организују
активности у свим облицима атлетике а посебно
организовање кросева где активно учешће имају
ученици основних школа.

Преко спортских клубова се организују
школе фудбала, кошарке, одбојке, рукомета,
пливања, атлетике за талантоване ученике из
различитих спортова а као резултат тога је да у
врхунским клубовима учествује један број спортиста
из наше општине као и спортисти који су
представљали и играли спортисти у Југославији,
Србији и Црној Гори и Србији.

Из изложеног произилази да је културни и
спортски живот у општини Параћин на завидном
нивоу пошто локална самоуправа издваја значајна
материјална средства како за опремање
фискултурних сала тако и за активности спортских
клубова који се такмиче у свим ранговима
такмичења и за културне манифестације које се
организују у општини Параћин или смотрама које
организују други градови у Србији или изван Србије.

-Специфичности локалне традиције у
национално мешовитим подручјима

На подручју општине Параћин не постоје
специфичности које се могу посебно третирати јер
општина Параћин није национално мешовита
средина.

II ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Делатност васпитања и образовања деце
предшколског узраста од  шест месеци до поласка у

основну школу  на територији општине Параћин
обавља ће Предшколска установа'' Бамби'' (у даљем
тексту: Предшколска установа).
Мрежу  Предшколске  установе Бамби  чине :
- објекти Предшколске установе у седишту
- простори у основним школама ( у седишту и
издвојеним одељењима школе)
А)  Објекти предшколске установе у седишту:

1. Вртић '' Колибри'' ,у улици Николе Пашића
33.Реализује програм неге и васпитања деце узраста
од 6 месеци до 3 године,и програм предшколског
васпитања и образовања на целодневном боравку
деце од 3 године па до поласка у школу.  Површина
објекта: 884,36 м2 , број група: 7,

2. Вртић '' Бамби''  улица Београдска 26.
Реализује програм неге и васпитања деце узраста од
6 месеци до 3 године,и програм предшколског
васпитања и образовања на целодневном боравку
деце од 3 године па до поласка у школу.  Површина
објекта 1257,86 м2, број група : 8.

3. Вртић '' Плави зец'' улица Подгоричка бб.
Реализује програм неге и васпитања деце узраста од
6 месеци до 3 године,и програм предшколског
васпитања и образовања на целодневном боравку
деце од 3 године па до поласка у школу. Број група 9
, површина објекта 1451,32 м2.

4. Вртић ''Гуливер'' Глождачки венац бб.
Реализује програм неге и васпитања деце узраста од
6 месеци до 3 године,и програм предшколског
васпитања и образовања на целодневном боравку
деце од 3 године па до поласка у школу.  број група
6, површина објекта 800 м2

Б) У седишту и у издвојеним одељењима при
основним школоама, и МЗ заједницама

1. Припремно предшколска група при'' МЗ 4.
Јули'' у Параћину, ул.Војводе Бојовића, реализује
припремно предшколски програм на полудневном
боравку ,број група: 1 површина: 110 м2

2. Припремно предшколска група у
просторијама О.Ш. '' Ђура Јакшић'' у Параћину,ул.
Раваничка 3, реализује припремно предшколски
програм на полудневном боравку број група : 2,
површина: 100 м2

3. Припремно предшколска група у
просторијама О.Ш. '' Момчило Поповић- Озрен'' у
Параћину, ул. Глождачки венац бб, реализује
припремно предшколски програм на полудневном
боравку, број група 3,  број просторија: 2, површина
просторија :120 м2

4. Припремно предшколска група у
просторијама О.Ш. '' Радоје Домановић'', ул. Кнеза
Милоша 2, реализује припремно предшколски
програм на полудневном боравку,  број група 2,
површина просторије : 60 м2

5. Припремно предшколска група у селу
Лебина у просторијама издвојеног одељења О.Ш.''
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Момчило Поповић- Озрен'' из Параћина, реализује
припремно предшколски програм на полудневном
боравку,   површина: 55м2

6. Припремно предшколска група у селу
Доње Видово у просторијама издвојеног одељења
О.Ш.'' Радоје Домановић'' из Параћина, реализује
припремно предшколски програм на полудневном
боравку,  површина: 70 м2

7. Припремно предшколска група у селу
Стрижа у просторијама М.З. Стрижа,  реализује
припремно предшколски програм на полудневном
боравку, површина  55м2

8. Припремно предшколска група у селу
Дреновац у просторијама школског стана О.Ш.''
Бранко Крсмановић'' из Сикирице, реализује
припремно предшколски програм на полудневном
боравку, површина: 70 м2

9. Припремно предшколска група у селу
Сикирица у просторијама школског стана О.Ш.''
Бранко Крсмановић'' из Сикирице, реализује
припремно предшколски програм на полудневном
боравку  површина: 90м2

10. Припремно предшколска група у селу
Горње Видово, у просторијама издвојеног одељења
О.Ш. '' Бранко Крсмановић'' из Сикирице, реализује
припремно предшколски програм на полудневном
боравку површина: 50м2

11. Припремно предшколска група у селу
Бусиловац, у просторијама издвојеног одељења О.Ш.
'' Бранко Крсмановић'' из Сикирице, реализује
припремно предшколски програм на полудневном
боравку  површина:40 м2

12. Припремно предшколска група у селу
Поточац у просторијама школског стана О.Ш. '' Вук
Караџић'' из Поточца, реализује припремно
предшколски програм на полудневном боравку
површина: 60м2

13. Припремно предшколска група у селу
Својново у просторијама школског стана О.Ш. '' Вук
Караџић'' из Поточца, реализује припремно
предшколски програм на полудневном боравку
површина: 55м2

14. Припремно предшколска група у селу
Трешњевица у просторијама школског стана О.Ш. ''
Вук Караџић'' из Поточца, реализује припремно
предшколски програм на полудневном боравку
површина: 55м2

15. Припремно предшколска група у селу
Стубица у просторијама издвојеног одељења О.Ш.''
Бранко Радичевић '' из Поповца, реализује
припремно предшколски програм на полудневном
боравку површина 60м2

16. Припремно предшколска група у селу
Буљане у просторијама издвојеног одељења О.Ш.''
Бранко Радичевић '' из Поповца, реализује
припремно предшколски програм на полудневном

боравку  површина 70м2
17. Припремно предшколска група у селу

Поповац у просторијама О.Ш.'' Бранко Радичевић''
Припремно предшколска група у селу из Поповца,
реализује припремно предшколски програм на
полудневном боравку, површина 60м2

18. Припремно предшколска група у селу
Бошњане у просторијама издвојеног одељења О.Ш.''
Бранко Радичевић '' из Поповца, реализује
припремно предшколски програм на полудневном
боравку,  површина 60 м2

19. Припремно предшколска група у селу
Доња Мутница у просторијама О.Ш
 '' Бранко Крсмановић'' из Доње Мутнице, реализује
припремно предшколски програм на полудневном
боравку, површина 85 м2

20. Припремно предшколска група у селу
Плана у просторијама издвојеног одељењљ О.Ш.''
Бранко Крсмановић'' из Доње Мутнице, реализује
припремно предшколски програм на полудневном
боравку површина 45м2

21. Припремно предшколска група у селу
Главица, у просторијама издвојеног одељења О.Ш.''
Стеван Јаковљевић'' из Параћина, реализује
припремно предшколски програм на полудневном
боравку  површина: 60 м.

З А К Љ У Ч А К

На основу датих података у овом елаборату
може се закључити следеће:

-Да су објекти јавних основних школа како
централних тако и издвојених одељења
реконструисани, дограђени и опремљени потрбном
опремом тако да се у њима може изводити образовно
васпитни процес у пуном капацитету

-Да су објекти предшколске установе Бамби и
издвојених одељења у којима се изводи образовно
васпитни процес предшколског образовања
изграђени и опремљени потребном опремом за
извођење програма предшколског образовања

-Да локална самоуправа како у досадашњем
периоду тако и у наредном периоду улаже значајна
материјална средства ради побољшања услова за рад
и опремање школа и предшколских установа
потребним средствима и опремом, а такође
сопственим учешћем обезбеђује средства за добијање
донација, како од Републике, тако и од међународних
донатора за побољшање енергетске ефикасности

-Да су сви објекти основних школа и
предшколских установа прикључени на основну
инфраструктуру струју, воду, канализацију, телефон
и гас, што представља један од основних услова за
нормално функционисање истих

-Да су сви објекти повезани на саобраћајну
инфраструктуру у општини и до истих се долази
квалитетно изграђеним локалним саобраћајницама и
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организованим јавним превозом или превозом
ученика из издвојених одељења до централне школе,
кроз ангажовање превозника  за ученике који се
морају довозити по Закону.

-Да је културно и спортски живот у
оппштини Параћин организован на завидном нивоу
при чему се у културне и спортске активности
укључује велики број ученика преко школа у
наставним активностима и ван наставних активности
преко спортских клубова и културних институција.

-Да се из табела о броју ученика види да број
ученика не опада у великом броју и поред смањења
наталитета и миграционих промена осим у неколико
насељених места у којима не постоје издвојена
одељења из ранијих периода.

На основу изложеног предлажемо да се
донесе Одлука о мрежи јавних основних школа и
Одлука о мрежи јавне предшколске установе према
постојећем стању јавних школа и предшколске
установе.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 60-1/2019-I од 30.01.2019. годинe

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл. 104 и 198 став 3, Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ бр. 88/2017) чл. 3 Уредбе  о
критеријумима за доношење акта о мрежи јавних
предшколских установа и акта о мрежи јавних
основних школа („Службени гласник РС“
бр.21/2018) и чл.40. Статута општине Параћин
(„Службени лист општине Параћин“ бр.22/18)
Скупштина општине Параћин на седници одржаној
дана 30.01.2019. године, донела је

О Д Л У К У
О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА

ТЕРИТИРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се мрежа јавних

основних школа на територији Општине Параћин
која обухвата школе у свом седишту и издвојена
одељења ( у даљем тексту мрежа  основних школа.)
Број и просторни распоред јавних основних школа
планира се овом Одлуком.

Члан 2.
Мрежа јавних основних школа утврђује се

тако ште се уважавају принципи једнаког права и

доступности, ефикасности и евективности у складу
са географским емографским, културним,
економским, еколошким и другим карактеристикама.
Овом Одлуком су обухваћене јавне основне школе –
установе у свом седишту и ван седишта као
издвојена одељења у складу са Законом.

Основно образовање и васпитање на
територији Општине Параћин остварује се у
основним школама које чине мрежу основних школа
у складу са Законом и то:

1. Основна школа „Стеван Јаковљевић“ у
ул.Војводе Бојовића бр.13 у Параћину
са издвојеним одељењима:
- од I  до IV разреда у насељеном месту Главица
обухвата подручје насељеног места Главица
- од I до IV разреда у насељеном месту Давидовац
обухвата подручје насељеног места Давидовац

2. Основна школа „Момчило Поповић“ –
Озрен улица Глождачки венац бр.23А Параћин са
издвојеним одељењима:
- од I до IV разреда у насељеном месту Мириловац
обухвата подручје насељеног места Мириловац
- од I до IV разреда у насељеном месту Лебина
обухвата подручје насељеног места Лебина

3. Основна школа „Радоје Домановић“
улица Књаза Милоша број 2 Параћин са издвојеним
одељењима:
- од I до VIII разреда у насељеном месту Доње
Видово обухвата подручје насељеног места Доње
Видово
- од I до IV разреда у насељеном месту Стрижа
обухвата подручје насељеног места Стрижа

Основна школа Радоје Домановић обавља
основно образовање и васпитање одраслих.

4. Основа школа „Ђура Јакшић“ улица
Раваничка 3 Параћин  са издвојеним одељењима:
- од I до IV разреда у насељеном месту Чепуре
обухвата подручје насељеног места Чепуре

5. Основна школа „Бранко Крсмановић“ у
Доњој Мутници и са издвојеним одељењима:
-од I  до IV разреда у насељеном месту Горња
Мутница обухвата подручје насељеног места Горња
Мутница
- од I  до IV разреда у насељеном месту Извор
обухвата подручје насељеног места
Извор и Грзу
- од I до IV разреда у насељеном месту Клачевица
обухвата подручје насељеног места Клачевица
- од I до VIII   разреда у насељеном месту Плана
обухвата подручје насењеног места Плана
- од I до IV разреда у насељеном месту Лешје
обухвата подручје насељеног места Лешје
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6. Основна школа „Бранко Радичевић“
Поповац и са издвојеним одељењима:
- од I до VIII  разреда у насељеном месту Буљане
обухвата подручје насењених места Буљана и
Шалудовца,
- од I до VIII  разреда у насељеном месту Стубица
обухвата подручје насењеног места Стубица,
- од I  до IV разреда у насељеном месту Забрега
обухвата подручје насењеног места Забрега,
- од I до IV разреда у насељеном месту Бошњане
обухвата подручје насењеног места Бошњана,
- од I до IV разреда у насељеном месту Шалудовац
обухвата подручје насењеног места Шалудовац.

7. Основна школа „Вук Караџић“ Поточац
са издвојеним одељењима:
- од I   до VIII   разреда у насељеном месту
Трешњевица обухвата подручје насењених  места
Трешњевица и Сињи Вир
- од I  до IV  разреда у насељеном месту Рашевица
обухвата подручје насењеног места Рашевица
- од I  до IV  разреда у насељеном месту Својново
обухвата подручје насењеног места Својново

8. Основна школа: „Бранко Крсмановић“
Сикирица  са издвојеним одељењима:
- од I до VIII   разреда у насељеном месту Дреновац
обухвата подручје насењеног  места Дреновац
- од I до VIII   разреда у насељеном месту Бусиловац
обухвата подручје насењених   места  Бусиловац и
Голубовац
- од I до IV разреда у насељеном месту Крежбинац
обухвата подручје насењеног места Крежбинац
- од I до IV разреда у насељеном месту Ратаре
обухвата подручје насењеног места Ратаре
- од I до IV разреда у насељеном месту Горње
Видово обухвата подручје насењеног места Горње
Видово

Надлежни орган локалне самоуправе за
образовање и васпитање пратиће број деце и ученика
и у сарадњи са надлежним министарством ће
формирати одељења  у складу са важећим прописима
усклађивати мрежу.

Члан 3.
Ученици од V до VIII разреда који су

завршили до IV разреда основне школе у издвојеним
одељењима настављају школовање:
- из издвојеног одељења у Главици у ОШ „Стеван
Јаковљевић“ у Параћину
- из издвојеног одељења у Давидовцу у ОШ „Стеван
Јаковљевић“ у Параћину
- из издвојеног одељења у Мириловцу у ОШ
„Момчило Поповић“ - Озрен у Параћину
- из издвојеног одељења у Лебини у ОШ „Момчило
Поповић“ - Озрен у Параћину
- из издвојеног одељења у Стрижи у ОШ „Радоје

Домановић“ у Параћину
- из издвојеног одељења у Чепуру  у ОШ „Ђура
Јакшић“ у Параћину
- из издвојеног одељења у Бошњану  у ОШ „Бранко
Радичевић“ у Поповцу
- из издвојеног одељења у Забрези у ОШ „Бранко
Радичевић“ у Поповцу
- из издвојеног одељења у Рашевици у ОШ „Вук
Караџић“ у Поточцу
- из издвојеног одељења у Својнову у ОШ „Вук
Караџић“ у Поточцу
- из издвојеног одељења у Крежбинцу  у  издвојено
одељење у Бусиловцу  ОШ „Бранко Крсмановић“ у
Сикирици
- из издвојеног одељења у Ратару у ОШ „Бранко
Крсмановић“ у Сикирици
из издвојеног одељења у Горњем Видову у ОШ
„Бранко Крсмановић“ у Сикирици

Члан 4.
Основна школа је дужна да упише дете које

има пребивалиште на подручју школе.
Школа може да упише и дете са подручја

друге школе на захтев родитеља у складу са
просторним могућностима школе и у роковима који
су утврђени важећим прописима.

Родитељ може да изабере основну школу у
коју ће да упише дете о чему подноси захтев
изабраној школи најкасније до 1. фебруара текуће
календарске године у којој се врши упис.

Члан 5.
Основно музичко образовање и васпитање се

остварује у Школи за основно музичко образовање
„Миленко Живковић“ улица Бранко Крсмановић бр.
47 у Параћину за ученике од I до VI разреда.

Члан 6.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да

важи Одлука о мрежи основних школа на територији
општине Параћин од 31.12.2011. бр. 345-7/2011-01-II
објављено у Службеном листу бр. 14/2017.

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу након добијања

сагласности од стране Министарства просвете, науке
и технолошког развоја РС и објављује се у
„Службеном листу општине Параћин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 610-1/2019-01-II од 30.1.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
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На основу чл. 104. и 198. став 3. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ бр. 88/2017) чл. 2. Уредбе о
критеријумима за доношење акта о мрежи јавних
предшколских установа и акта о мрежи јавних
основних школа („Службени гласник РС“
бр.21/2018) и чл. 40. Статута општине Параћин
(„Службени лист општине Параћин“ бр.22/18),
Скупштина општине Параћин на седници одржаној
дана 30.01.2019. године, донела је

О Д Л У К У
О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ
УСТАНОВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ

ПАРАЋИН

Члан 1.
Одлуком о мрежи јавних предшколских

установа на подручју општине Параћин (у даљем
тексту: Мрежа предшколских установа) утврђују се
број и просторни распоред предшколских установа,
седиште и издвојена одељења-објекти предшколске
установе или други простор, према врсти и
структури уважавајући циљеве и принципе
предшколског васпитања и образовања и потребу
оптималног коришћења расположивих ресурса у
установи и локалној заједници, у складу са
географским, демографским, културним,
економским, еколошким и другим карактеристикама
за обављање делатности васпитања и образовања
деце предшколског узраста од шест месеци до
поласка у основну школу.

Члан 2.
Делатност васпитања и образовања деце

предшколског узраста од шест месеци до поласка у
основну школу на територији општине Параћин
обавља ће Предшколска установа „Бамби“ (у даљем
тексту: Предшколска установа).
Мрежу Предшколске установе Бамби чине :
- објекти Предшколске установе у седишту
- простори у основним школама ( у седишту и
издвојеним одељењима школе)
А) Објекти предшколске установе у седишту:

1. Вртић „Колибри“, у улици Николе Пашића
33.Реализује програм неге и васпитања деце узраста
од 6 месеци до 3 године,и програм предшколског
васпитања и образовања на целодневном боравку
деце од 3 године па до поласка у школу. Површина
објекта: 884,36 м2 , број група: 7,

2. Вртић „Бамби“ улица Београдска 26.
Реализује програм неге и васпитања деце узраста од
6 месеци до 3 године,и програм предшколског
васпитања и образовања на целодневном боравку
деце од 3 године па до поласка у школу. Површина
објекта 1257,86 м2, број група: 8.

3. Вртић „Плави зец“ улица Подгоричка бб.

Реализује програм неге и васпитања деце узраста од
6 месеци до 3 године,и програм предшколског
васпитања и образовања на целодневном боравку
деце од 3 године па до поласка у школу. Број група 9,
површина објекта 1451,32 м2.

4. Вртић „Гуливер“ Глождачки венац бб.
Реализује програм неге и васпитања деце узраста од
6 месеци до 3 године,и програм предшколског
васпитања и образовања на целодневном боравку
деце од 3 године па до поласка у школу. број група 6,
површина објекта 800 м2
Б) У седишту и у издвојеним одељењима при
основним школоама, и МЗ заједницама

1. Припремно предшколска група при „МЗ 4.
Јули“ у Параћину, ул. Војводе Бојовића, реализује
припремно предшколски програм на полудневном
боравку ,број група: 1 површина: 110 м2

2. Припремно предшколска група у
просторијама ОШ „Ђура Јакшић“ у Параћину,ул.
Раваничка 3, реализује припремно предшколски
програм на полудневном боравку број група: 2,
површина: 100 м2

3. Припремно предшколска група у
просторијама ОШ „Момчило Поповић- Озрен“ у
Параћину, ул. Глождачки венац бб, реализује
припремно предшколски програм на полудневном
боравку, број група 3, број просторија: 2, површина
просторија :120 м2

4. Припремно предшколска група у
просторијама ОШ „Радоје Домановић“, ул. Кнеза
Милоша 2, реализује припремно предшколски
програм на полудневном боравку, број група 2,
површина просторије : 60 м2

5. Припремно предшколска група у селу
Лебина у просторијама издвојеног одељења ОШ
„Момчило Поповић - Озрен“ из Параћина, реализује
припремно предшколски програм на полудневном
боравку, површина: 55м2

6. Припремно предшколска група у селу
Доње Видово у просторијама издвојеног одељења
ОШ „Радоје Домановић“ из Параћина, реализује
припремно предшколски програм на полудневном
боравку, површина: 70 м2

7. Припремно предшколска група у селу
Стрижа у просторијама МЗ Стрижа, реализује
припремно предшколски програм на полудневном
боравку, површина 55м2

8. Припремно предшколска група у селу
Дреновац у просторијама школског стана ОШ
„Бранко Крсмановић“ из Сикирице, реализује
припремно предшколски програм на полудневном
боравку, површина: 70 м2

9. Припремно предшколска група у селу
Сикирица у просторијама школског стана ОШ
„Бранко Крсмановић“ из Сикирице, реализује
припремно предшколски програм на полудневном
боравку површина: 90м2
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10. Припремно предшколска група у селу
Горње Видово, у просторијама издвојеног одељења
ОШ „Бранко Крсмановић“ из Сикирице, реализује
припремно предшколски програм на полудневном
боравку површина: 50м2

11. Припремно предшколска група у селу
Бусиловац, у просторијама издвојеног одељења ОШ
„Бранко Крсмановић“ из Сикирице, реализује
припремно предшколски програм на полудневном
боравку површина:40 м2

12. Припремно предшколска група у селу
Поточац у просторијама школског стана ОШ „Вук
Караџић“ из Поточца, реализује припремно
предшколски програм на полудневном боравку
површина: 60м2

13. Припремно предшколска група у селу
Својново у просторијама школског стана ОШ „Вук
Караџић“ из Поточца, реализује припремно
предшколски програм на полудневном боравку
површина: 55м2

14. Припремно предшколска група у селу
Трешњевица у просторијама школског стана ОШ
„Вук Караџић“ из Поточца, реализује припремно
предшколски програм на полудневном боравку
површина: 55м2

15. Припремно предшколска група у селу
Стубица у просторијама издвојеног одељења ОШ
„Бранко Радичевић“ из Поповца, реализује
припремно предшколски програм на полудневном
боравку површина 60м2

16. Припремно предшколска група у селу
Буљане у просторијама издвојеног одељења ОШ
„Бранко Радичевић“ из Поповца, реализује
припремно предшколски програм на полудневном
боравку површина 70м2

17. Припремно предшколска група у селу
Поповац у просторијама ОШ „Бранко Радичевић“
Припремно предшколска група у селу из Поповца,
реализује припремно предшколски програм на
полудневном боравку, површина 60м2

18. Припремно предшколска група у селу
Бошњане у просторијама издвојеног одељења ОШ
„Бранко Радичевић“ из Поповца, реализује
припремно предшколски програм на полудневном
боравку, површина 60 м2

19. Припремно предшколска група у селу
Доња Мутница у просторијама ОШ „Бранко
Крсмановић“ из Доње Мутнице, реализује
припремно предшколски програм на полудневном
боравку, површина 85 м2

20. Припремно предшколска група у селу
Плана у просторијама издвојеног одељење ОШ
„Бранко Крсмановић“ из Доње Мутнице, реализује
припремно предшколски програм на полудневном
боравку површина 45м2

21. Припремно предшколска група у селу
Главица, у просторијама издвојеног одељења ОШ

„Стеван Јаковљевић“ из Параћина, реализује
припремно предшколски програм на полудневном
боравку површина: 60 м

Припремне предшколске групе из овог члана
по Б) реализују предшколски програм у објектима
како је овом Одлуком утврђено са тим што је број
деце, локација и број група променљив према броју
уписане деце.

Члан 3.
У објектима предшколске установе из чл. 2

под А), број деце се уписује по узрастним групама у
складу са Законом, а изузетно у случају повећаног
интересовања на упис деце на целодневни боравак
може се уписати и већи број уз сагласност
општинског Већа опшптине Параћин.

Образложени захтев за давање сагласности на
повећани број деце подноси директор установе, на
основу Одлуке Управног одбора, са тим што се мора
водити рачуна да повећани број деце не угрожава
функционисање групе и безбедност деце.

Члан 4.
Образовно васпитни рад у Предшколској

установи „Бамби“ са седиштем у Параћину, ул.
Николе Пашића 33 остварује се на српском језику.

Члан 5.
Саставни део ове одлуке чини Елаборат о

плану мреже јавних предшколских установа и јавних
основних школа са седиштем на територији општине
Параћин за период од 2019. до 2024., односно пет
година.

Члан 6.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да

важи Одлука о мрежи јавних предшколских установа
на територији општине Параћин („Службени лист
општине Параћин 17/2017 од 12.12.2017. год.“)

Ова Одлука ступа на снагу након добијања
сагласности од стране Министарства просвете, науке
и технолошког развоја РС и објављује се у
„Службеном листу општине Параћин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 60-2/2019-II од 30.01.2019. 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
40. Статута општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин број 22/18) по прибављеном
мишљењу Локалног савета за запошљавање у
општини Параћин на седници одржаној дана
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21.01.2019.године, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Параћин, на седници одржаној 30.01.2019. године,
донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ

ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У ОПШТИНИ
ПАРАЋИН ЗА 2019. ГОДИНУ

Члан 1.
Овом Одлуком усваја се Локални акциони

план за запошљавање у општини Параћин за 2019.
годину.

Члан 2.
Саставни део одлуке је Локални акциони

план за запошљавање у општини Параћин за 2019.
годину.

Члан 3.
Ово Одлука ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у ''Службеном листу општине
Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 10-1/2019-II од 30.01.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

ОПШТИНА ПАРАЋИН

Локални акциони план за запошљавање у
општини Параћин за 2019. годину

УВОДНИ ДЕО

Национална служба за запошљавање
проследила је информацију о учешћу у финансирању
програма и мера активне политике запошљавања
који је у складу са Националним акционом планом
запошљавања за 2019. годину. Услов за одобравање
учешћа у финансирању програма или мера активне
политике запошљавања је да јединица локалне
самоуправе има:

-формиран локални савет за запошљавање,
-усвојен локални акциони план запошљавања

(ЛАПЗ) за 2019. годину,
-усаглашен ЛАПЗ са НАПЗ,
-обезбеђено више од половине потребних

средстава за финансирање одређеног програма или
мере.

Локални акциони план запошљавања за 2019.
годину за општину Параћин представља основни
инструмент спровођења активне политике
запошљавања у 2019. години. Њиме се дефинишу
приоритети и циљеви политике запошљавања у
2019. 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. Правни основ за утврђивање
Локалниoг акционoг планa за запошљавање за 2019.
годину представља Национални акциони план за
пошљавања за 2019. годину (“Службени гласник
РС”, бр. 105/18), Национална стратегија
запошљавања 2011-2020.године (“Службени гласник
РС”, бр. 37/11) и 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.

Уважавајући основни стратешки циљ
политике запошљавања, смернице и препоруке
европске политике запошљавања, показатеље стања
и кретања на тржишту рада Републике Србије, текуће
реформске процесе и документе, као и резултате
претходно спроведених активности и налазе процена,
утврђени су приоритети политике запошљавања у
2019. 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.

Наведени циљеви кохерентни су са
стратешким и оперативним оквиром политике
запошљавања, док су истовремено циљеви, односно
мере и интервенције, препознате у областима рада,
омладинске политике, образовања, пензијског и
здравственог система, у складу са релевантним
секторским документима.

Програми и мере активне политике
запошљавања који ће се у циљу подстицања
запошљавања у 2019. години реализовати су:
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1) Програм јавних радова;
2) Програм стручне праксе;

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.

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) 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, мере активне
политике запошљавања финансирати 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.

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.
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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 2018. године, евидентирано је укупно 7.351
незапослених.

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.
Носиоци привредног развоја су, поред цементаре као
једног од три „гиганта“ из времена бивше
Југославије, домаћа мала и средња предузећа, како
новооснована тако и она која су наставила са
пословањем после промене власничке структуре.
Структура регистрованих предузећа према сектору

Мушко
49%

Женско
51%
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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%). 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 туристичко-
угоститељских услуга док је најразвијенија грана
трговина јер је Параћин одувек био трговински
центар, што потврђује и чињеница да је око 50%
активних регистрованих фирми из ове области.

У Параћину је велики број локалних
приврденика који граде или проширују своја
производна постројења. Неке од значајнијих фирми у
области прехрамбене индустрије, производње меса и
месних прерађевина као што су Магнум ДОО, месара
Николић, СИМ Фарм, Гала ДОО, Богдановић, Месо-
ток Рашић... у области производње млека млекара
Михајловић, производња кондиторских производа
компанија АД Чоколенд, Параћинка АД и Пионир
ДОО, производња безалкохолних и алкохолних пића
фирма Бахус ДОО и БМ Трговина.

Што се тиче индустрије производње
грађевинског материјала значајнија предузећа су
Матокс АД, Транскоп ДОО, СЗТР Љуба Инвест...

Поред производних гради се и значајан број
угоститељских објеката са смештајним капацитетима
као што су објекти на Карађорђевом брду, РМ
Стубица која гради хотел у Сисевцу, Колиба Грза
која проширује своје капацитете, АМР гради етно
село код ауто пута, Престиж проширује своје
смештајне капацитете...  Једна од најразвијенијих
грана је и трговина. Параћин је одувек био
трговински центар, што потврђује и чињеница да је
око 50% активних регистрованих фирми из ове
области.

Стране компаније које су препознале
предности улагања у општини Параћин су:
- CRH Ирска – фабрика цемента, која је купила
швајцарску компанију HOLCIM која је
приватизовала фабрику цемента Нови поповац
2002.године.
- Rofix Аустрија – производња грађевинског
материјала, која је своју производњу започела
2003.године
- Mondi Packaging Аустрија – производња натрон
врећа, која је своју инвестицију реализовала
2003.године

- Glass Industri Бугарска – фабрика стакла, 2007.
приватизована од стране Бугарске фирме Рубин,
2012. године промењена је власничка структура уз
већинско власништво компаније Glass Industri из
Бугарске
- Plast & Metal Француска – производња прецизне
механике, закупила халу у Индустријској зони Змич,
почетак реализације инвестиције 2018.година
- Rimaster Шведска – производња електричних
система за специјална возила, закупили приватну
халу до изградње нове, у току запошљавање радника
- Zincomet Бугарска – сепарација цинкове шљаке,
купили земљиште у Индустријској зони Змич и у
току је изградња производног објекта.

Постоји спремност локалне самоуправе да
створи боље услове за привређивање а та активност
је довела до реализације пројекта изградње
Индустријске зоне Змич. Општина Параћин
константно ради на развоју инфраструктуре
индустријске зоне ''Змич'' у чијем је власништву и
ствара неопходне услове за потребе потенцијалних
инвеститора. Укупна површина намењена за
изградњу привредних објеката 38ха62ара90м2, од
чега је до сада заузето око 12ха.  Почетна цена
земљишта у Индустријској зони Змич је 3,15 €/м2.
Земљиште је инфраструктурно опремљено:
саобраћајнице, водовод, канализација, гас, три трафо
станице.

Структура предузећа

Према подацима Агенције за привредне
регистре из јуна 2018. године на територији општине
Параћин има укупно 2.609 регистрован привредни
субјекат, од чега је 1.789 регистрованих
предузетничких радњи и 820 привредних друштава.

Структура регистрованих предузећа према
сектору делатности у општини Параћин показује
тренд сличан трендовима у другим општинама
округа. Највећи број регистрованих предузећа је у
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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%).
Просечна бруто плата у  новембру  2018. године
износила је 56.033 динара,  а нето зарада 40.585
динара за исти период.

Већ пет година, од краја светске економске
кризе, у Параћину пада незапосленост, а расте
запосленост. У том периоду Издате су грађевинске
дозволе за око педесет пет хиљада квадрата
пословног и производног простора малим и средњим
предузећима која су препозната као носиоци развоја
привреде на локалу.

Према истраживању спроведеном 2017.год. у
времену транзиције, а на узорку од само 18% малих и
средњих предузећа, отворено је 2700 нових раднх
места. Истраживање о ефектима запошљавања је
спровело удружења предузетника из Параћина уз
подршку Општине Параћин и Регионалне агенције за
развој Шумадије и Поморавља. По истом
истраживању посматрани привредни субјекти само у
2016.год. отворили су 321 радно место, што се
поклапа са информацијама канцеларије за локалних
економски развој из ове године, јер у овом тренутку
18 предузећа са којима смо сарађивали планира
отварање 286 радних места, при чему у обзир нису
узете велике компаније каква је „Лидл“ и „Римастер“
које почињу са радом у Параћину.

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 18хa 52ари 37м2
- Продато 12ха 18а 01м2
- 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

1. Погодности у складу са Уредбом о
условима и начину привлачења директних
инвестиција (Службени гласник Републике Србије
бр. 18/2018), преко Развојне агенције Србије могу се
доделити средства и то:

- Бесповратна средства у висини од 20%
оправданих трошкова бруто зарада а у максималном
износу од 5.000€ у динарској противвредности по
новоотвореном радном месту;

- 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 2019. годину предвидео
реализацију  пограма    на  побољшању услова за
запошљавање незапослених лица и смањивање
њихове незапослености.

- 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
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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.

- 2018. ГОДИНА
У складу са Локалним акционим планом за

запошљавање у општини Параћин у 2018. години
спроведена су 2 Јавнa позивa за доделу средстава за
спровођење Јавних радова.

Први јавни позив реализован је уз техничку
подршку НСЗ преко ПУ Бамби где је ангажовано 33
лице са евиденције Националне службе за
запошљавање.

Други јавни позив реализован је уз техничку
подршку НСЗ преко ПУ Бамби где је ангажовано 35
лице са евиденције Националне службе за
запошљавање.

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.

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

Мере које континуирано предузима НСЗ у
2018.години:
 Реализација програма Стручне праксе – 52

лица
 Реализација стицања практичних знања – 14

лица
 Реализација по програму ИПА 2013 – 14 лица
 Субвенције за запошљавање незапослених из

категорије теже запошљивих – 26 лица
 Субвенције за запошљавање незапослених из

категорије ОСИ – 3 лица
 Програми јавних радова – техничка подршка

– 67 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
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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.

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, 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. године. Канцеларији су придодати
послови за дијаспору 2007. године. Канцеларија за
ЛЕР и дијаспору задужена je за сарадњу, подршку и
развој пословне заједнице: На Скупштини општине
Параћин одржане 18.12.2017. године, донета је
Одлука о организацији општинских управа општине
Параћин којом је образована Управа за
пољопривреду и локални економски развој. У оквиру

управе организовано је Одељење за локални
економски развој.

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

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 61.153€, финансијска подршка EA R-а са
87%
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- ''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 20 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.

Приоритети политике запошљавања у 2019.
години у Параћину

Програми и мере активне политике
запошљавања реализоваће се у складу са
приоритетима активне политике запошљавања на
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националном и локалномнивоу. Буџетом општине
Параћин ће за 2019. годину опредељена су средства
за спровођење активне политике запошљавања у
износу од 5.000.000 динара.

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 првенствено
допринело да незапослена лица повећају
конкурентност на тржишту рада, смањила
незапосленост и задовољиле потребе послодаваца у
смислу ангажовања радника, оспособљавање лица за
самостално обављање посла, идр.

Узимајући у обзир потребе локалног тржишта
рада и привредних специфичности на нивоу општине
Параћин дефинисане су мере које ће бити
реализоване у 2019. години у које ће приоритетно
бити укључена лица из следећих категорија теже
запошљивих: млади до 30 година живота, лица без
квалификација и нискоквалификовани, особе са
инвалидитетом, роми, радно способни корисници
новчане социјале помоћи, дугорочно незапослени,
жене, самохрани родитељи, супружници из породица
у којима су оба супружника незапослена, родитељи
деце са сметњама у развоју.

Такође у дефинисане програме и мере
активне политике запошљавања које самостално
финансира локална самоуправа Параћин уз техничку
подршку НСЗ, потребно је, поред претходно
наведених категорија теже запошљивих лица
укључивати и незапослена лица са високом и вишом
стручном спремом, са средњом стручном спремом,
лица између 30 и 40 година живота, која се налазе на
евиденцији НСЗ.

Реализацију мера активне политике
запошљавања на нивоу општине  пратиће Локални
савет за запошљавање.

Приоритети политике запошљавања у 2019.
години у Параћину су:

1) Програм јавних радова; (суфинансирање и

самостално кроз техничку подршку)
2) Програм стручне праксе; (суфинансирање и
самостално кроз техничку подршку)

1) Програм јавних радова

Јавни радови се организују ради остварења
одређеног друштвеног интереса у складу са
потребама локалне заједнице.

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 а укључује и
трошкове доласка и одласка са рада (по основу
уговора о привременим и повременим пословима у
висини до 22.000,00 динара на месечном нивоу за
пун фонд радних часова односно сразмерно времену
радног ангажовања на месечном нивоу, која се
увећава за припадајући порез и доприносе за
обавезно социјално осигурање);

2) накнаду трошкова спровођења јавних
радова једнократно послодавцу:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају 1
месец;
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају 2
месеца;
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају 3
и 4 месеца.

3) 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 2019. години организоваће се јавни радови
у области социјалних и хуманитарних делатности,
одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и
одржавања и заштите животне средине и природе.

Програми активне политике запошљавања
које ће општина реализовати у целости из
сопствених средстава у складу су са програмима
Националног акционог плана запошљавања за 2019.
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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Право учествовања у поступку организовања јавних
радова имају органи органи јединица локалне
самоуправе, јавне установе и јавна предузећа,
привредна друштва, предузетници, задруге и
удружења.

2) Програм стручне праксе

Подразумева стручно оспособљавање за
самосталан рад у струци, за које је стечено
одговарајуће образовање – квалификација, ради
обављања приправничког стажа, односно стицањa
услова за полагање стручног испита кад је то
законом, односно правилником предвиђено као
посебан услов за самосталан рад у струци. Програм
је намењен незапосленим лицима без радног
искуства у струци, са најмање средњим образовањем
и реализује се без заснивања радног односа.
Програм се реализује код послодавца који припада
приватном сектору, док се највише до 30% укупно
планираних у овај програм може ангажовати у
јавном сектору и то искључиво у области здравства,
образовања, социјалне заштите и правосуђа.

Трајање програма утврђено је законом

односно правилником, а НСЗ финансира програм у
трајању од:

-до 6 месеци за лица са средњим
образовањем,

-до 9 месеци за лица са вишим или високим
трогодишњим образовањем,

-до 12 месеци за лица са најмање
четворогодишњим високим образовањем.

Током трајања програма стручне праксе НСЗ:
- ангажованим лицима на име новчане помоћи и
трошкова превоза исплаћује средства у месечном
износу од:
 20.000,00 динара за лица са најмање

четворогодишњим високим
образовањем,

 18.000,00 динара за лица са вишим или
високим трогодишњим образовањем,

 16.000,00 динара за лица са средњим
образовањем.

- врши обрачун и уплату доприноса за осигурање за
случај повреде на раду и професионалне болести у
складу са законом.

SWOT анализа

Предности:

 Постојање институција за подршку
развоју предузетништва

 Тренинг центар за развој радне снаге
 Добар географски полажај
 Постојање предмета

предузетништво и предузетничких
програма у неким средњим школама

 Стимулативне мере локалне
самоуправе за новоотворене
привредне субјекте (у привих
годину дана ослобођени од локлне
комуналне таксе, таксе на истицање
фирме, накнаде за коришћење град.
грађ. земљишта)

Слабости:

 Мали број омладинских невладиних
организација

 Недостатак предузетничког искуства
код младих и проактивног става

 Непостојање локалних фондова за
подршку развоју предузетништва

 Лоша путна инфраструктура за
туристичка одредишта

 Недовољна информисаност
незапослених

 Одлазак младих из Параћина по
завршетку школовања

 Традиционални начин бављења
пољопривредом

Шансе

 Републички развојни програми,
кредити и субвенције за
предузетништво (НСЗ, Старт уп,
пореске олакшице...)

 Програми подршке међународних
донатора

 Друштвено одговорно пословање
појединах предузећа у општини

Претње

 Сива економија
 Неусклађеност образовног система

са стварним потребама на тржишту
радне снаге

 Недостатак мотивисања младих
(пласирање информација на прави
начин...)

 Фискална политика



30.01.2019._ _ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.1  _59
(Холцим и др.)

 Привлачење инвестиција
 Постојање државних програма и

међународних организација за развој
предузетништва

 Већа заступљеност предузетништва
у обавезном и редовном образовању

 Програми за предузетничку
едукацију

 Предприступни фондови ЕУ

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Мера Очекивани резултати Индикатор Носиоци
активности

Извор
финансира
ња

1. Јавни радови -
суфинансирање

Организовање јавних
радова од интереса за
општину Параћин у складу
са потрбама локалне
заједнице
Побољшање услова
квалитета живота
незапослених лица

Незапослена лица са
евиденције НСЗ , у
складу са стањем и
потребама локалног
тржишта рада
утврђеним у ЛАПЗ;

НСЗ
ЛС

Буџет РС
Буџет ЛС

2. Јавни радови –
техничка подршка

Организовање јавних
радова од интереса за
општину Параћин у складу
са потрбама локалне
заједнице
Побољшање услова
квалитета живота
незапослених лица

Незапослена лица са
евиденције НСЗ , у
складу са стањем и
потребама локалног
тржишта рада
утврђеним у ЛАПЗ;

ЛС
НСЗ

Буџет ЛС

3. Програм стручне
праксе

Повећан број лица која су
стекла потребна знања и
вештине за самосталан рад
у струци

Број и структура лица
укључених у програм
стручна пракса. Број и
структура укључених у
програм стручна пракса
који су остали да раде и
након истека стручне
праксе.

НСЗ
ЛЗ

Буџет РС
Буџет ЛС

4. Програм стручне
праксе – техничка
подршка

Повећан број лица која су
стекла потребна знања и
вештине за самосталан рад
у струци

Број и структура лица
укључених у програм
стручна пракса. Број и
структура укључених у
програм стручна пракса
који су остали да раде и
након истека стручне
праксе.

НСЗ
ЛЗ

Буџет ЛС

________________________________

На основу члана 32. став 1. тачка 1, члана 41.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014 - други
закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 40.
став 1. тачка 1. Статута општине Параћин
("Службени лист општине Параћин", број 22/2018),

Скупштина општине Параћин, на седници
одржаној дана 30.01.2019. године, донела је

П О С Л О В Н И К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
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1. Предмет уређивања

Члан 1.
Пословником Скупштине општине Параћин

(у даљем тексту: Пословник) уређује се
конституисање, организација и рад Скупштине
општине Параћин (у даљем тексту: Скупштина),
начин остваривања права и дужности одборника,
јавност рада, као и друга питања везана за рад
Скупштине и њених радних тела.

Члан 2.
Скупштина је највиши орган општине који

врши основне функције локалне власти, утврђене
Уставом, законом и Статутом општине (у даљем
тексту: Статут).

Скупштину чине одборници, које бирају
грађани на непосредним изборима, тајним гласањем,
у складу са законом и Статутом.

Члан 3.
Скупштину представља и заступа председник

Скупштине.

2. Језик, писмо и родна неутралност израза

Члан 4.
У Скупштини је у службеној употреби српски

језик и ћириличко писмо, у складу са Уставом,
законом и Статутом.

Члан 5.
Сви појмови у овом Пословнику

употребљени у граматичком мушком роду
подразумевају мушки и женски природни род.

Именице које означавају службене позиције,
положаје и функције у Општини Параћин (у даљем
тексту: Општина), користе се у облику који изражава
пол лица које је њихов носилац.

3. Печат Скупштине

Члан 6.
Печат Скупштине је округлог облика,

пречника 32 мм, са грбом Републике Србије у
средини.

Текст печата на српском језику, ћириличким
писмом, исписан је у концентричним круговима око
грба Републике Србије.

У првом, спољашњем кругу, исписан је назив
''Република Србија''.

У следећем, унутрашњем кругу, исписан је
текст: ''Општина Параћин - Скупштина општине''.
            У дну печата исписано је седиште - Параћин.

Печат Скупштине поверава се на чување
секретару Скупштине.

II КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ

1. Сазивање конститутивне седнице

Члан 7.
Конститутивну седницу новог сазива

Скупштине, после спродених избора за одборнике
Скупштине, сазива председник Скупштине из
претходног сазива, у року од 15 дана од дана
објављивања коначних резултата избора.

Ако је председник Скупштине из претходног
сазива одсутан, спречен или не жели да сазове
конститутивну седницу у року из става 1. овог члана,
то може учинити најстарији одборник из претходног
сазива који то прихвати, који је овлашћен да сазове
конститутивну седницу у року од 15 дана од истека
рока из става 1. овог члана.

Уз позив за конститутивну седницу
организациона јединица Општинске управе
надлежна за скупштинске послове сваком кандидату
за одборника обавезно доставља Статут, Пословник,
Извештај Изборне комисије општине (у даљем
тексту: Изборна комисија) о спроведеним изборима и
Етички кодекс понашања функционера локалне
самоуправе у Србији (у даљем тексту: Етички
кодекс).

2. Председавање конститутивном седницом

Члан 8.
Конститутивном седницом, до избора

председника Скупштине, председава најстарији
кандидат за одборника који је присутан на седници и
који се прихвата те дужности (у даљем тексту:
председавајући), а у раду му помажу секретар
Скупштине из претходног сазива и најмлађи
кандидат за одборника који је присутан на седници и
који се прихвати те дужности.

Пре почетка седнице, организациона
јединица Општинске управе надлежна за
скупштинске послове утврђује укупан број
присутних и обавештава председавајућег да ли је
присутан потребан број кандидата за одборнике за
рад и одлучивање.

Одредбе овог Пословника које се односе на
овлашћења председника Скупштине, сходно се
примењују и на овлашћења председавајућег
конститутивне седнице.

3. Дневни ред седнице

Члан 9.
На конститутивној седници Скупштине врши

се потврђивање мандата одборника, избор
председника и постављење секретара Скупштине.

Осим обавезних тачака дневног реда из става
1. овог Пословника, конститутивна седница
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Скупштине може имати следеће тачке дневног реда:
- извештај Изборне комисије о спроведеним

изборима;
- именовање чланова Верификационог одбора;
- разматрање извештаја Верификационог

одбора;
- доношење одлуке о потврђивању мандата

одборника;
- полагање заклетве изабраних одборника;
- избор заменика председника Скупштине;
- избор извршних органа општине;
- избор чланова Одбора за административно-

мандатна питања.

Скупштина се сматра конституисаном
избором председника Скупштине и постављењем
секретара Скупштине.

4. Потврђивање мандата одборника

Члан 10.
Мандат одборника почиње да тече даном

потврђивања мандата и траје 4 године, односно до
престанка мандата одборника тог сазива Скупштине.

О потврђивању мандата одборника одлучује
Скупштина на конститутивној седници.

Потврђивање мандата одборника врши се на
основу уверења о избору за одборника и извештаја
Изборне комисије о спроведеним изборима за
одборнике.

Потврђивањем мандата новоизабраних
одборника престају функције председника и
заменика председника Скупштине из претходног
сазива.

5. Верификациони одбор

Члан 11.
На почетку конститутивне седнице, на

предлог председавајућег, Скупштина већином
гласова присутних кандидата за одборнике именује
Верификациони одбор од 3 члана, које предлажу три
изборне листе које су добиле највећи број
одборничких мандата у Скупштини.

Верификационим одбором председава његов
најстарији члан.

Верификациони одбор ради на седници којој
присуствују сви чланови одбора и одлучује већином
гласова чланова одбора.

Када Скупштина потврди мандате одборника,
Верификациони одбор престаје са радом.

Члан 12.
По именовању Верификационог одбора,

председавајући одређује паузу у раду Скупштине
најдуже до 30 минута, како би се састао
Верификациони одбор.

На основу извештаја Изборне комисије,
Верификациони одбор утврђује да ли су подаци из
уверења о избору сваког кандидата за одборника
истоветни са подацима из извештаја Изборне
комисије, као и да ли је уверење издато од Изборне
комисије, као надлежног органа, те о томе подноси
писани извештај Скупштини који садржи предлог да
ли треба потврдити мандате одборника.

Извештај и предлог из става 2. овог члана
Верификациони одбор доноси већином гласова.

Члан 13.
Извештај Верификационог одбора садржи

предлог:
- за потврђивање мандата одборника;
- да се не потврде мандати појединих

кандидата за одборника, са образложењем (у
случају смрти кандидата за одборника или
наступања другог разлога за недодељивање
мандата новом одборнику);

- да се одложи потврђивање мандата појединих
кандидата за одборника (у случају неслагања,
односно неистоветности података из уверења
о избору и извештаја Изборне комисије или
издавања уверења о избору од стране
неовлашћеног органа).

Члан 14.
Председавајући Верификационог одбора

подноси Скупштини извештај.
О извештају Верификационог одбора

Скупштина расправља у целини.
После завршене расправе, уколико

Верификациони одбор не оспори ни један мандат, о
његовом извештају Скупштина одлучује у целини,
јавним гласањем.

Ако Верификациони одбор у свом извештају,
односно поједини кандидат за одборника на самој
седници, предложи да се потврђивање мандата
поједином кандидату за одборника одложи или да му
се мандат не потврди, Скупштина о томе посебно
гласа.

Члан 15.
О потврђивању мандата одборника, на основу

извештаја Верификационог одбора, Скупштина
одлучује јавним гласањем.

У гласању могу учествовати кандидати за
одборнике којима су мандати додељени у складу са
Законом о локалним изборима и који имају уверење
Изборне комисије да су изабрани.

Члан 16.
Скупштина може да ради и одлучује када су

потврђени мандати више од 1/2 одборника.
Скупштина може одложити верификацију

мандата појединог кандидата за одборника и
затражити од Изборне комисије да изврши проверу
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ваљаности уверења о избору за одборника и о томе
обавести Скупштину најкасније у року од 8 дана.

По извршеној провери из става 2. овог члана,
кандидату за одборника коме је верификација
мандата одложена, мандат се потврђује или се
мандат додељује другом кандидату за одборника са
листе, у складу са законом.

Члан 17.
Даном потврђивања мандата новоизабраних

одборника престаје мандат одборника Скупштине из
претходног сазива.

6. Потврђивање мандата одборника после
конституисања Скупштине

Члан 18.
Када Скупштина после конституисања

одлучује о потврђивању мандата нових кандидата за
одборника, у гласању поред одборника могу
учествовати и кандидати за одборнике којима су
мандати додељени у складу са законом и који имају
уверење Изборне комисије да су изабрани.

Послове Верификационог одбора, после
конституисања, врши Одбор за административно-
мандатна питања.

7. Заклетва
Члан 19.

После доношења одлуке о потврђивању
мандата, новоизабрани одборници полажу заклетву,
гласно изговарајући текст заклетве који чита
председавајући, која гласи: "Заклињем се да ћу се у
раду Скупштине општине Параћин придржавати
Устава Републике Србије, закона и Статута општине
Параћин и да ћу часно и одговорно вршити дужност
одборника у интересу грађана општине Параћин".

По обављеној заклетви, одборници потписују
текст заклетве који се прилаже изборном материјалу.

Истовремено, одборник може да потпише и
изјаву да је упознат са садржином Етичког кодекса.

Одборници који нису присуствовали
конститутивној седници, или им је мандат био
оспорен па касније потврђен, заклетву дају
појединачно на првој наредној седници којој
присуствују, после потврђивања њихових мандата.

III ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ И
ПОСТАВЉЕЊЕ СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА
СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ

1. Избор председника Скупштине

Члан 20.
Председник Скупштине бира се на

конститутивној седници из реда одборника, на
предлог најмање 1/3 одборника, на мандатни период
од 4 године, тајним гласањем, већином гласова од
укупног броја одборника Скупштине.

Члан 21.
Предлог кандидата за председника

Скупштине подноси се председавајућем у писаном
облику, након потврђивања мандата одборника.

Ради припреме предлога из става 1. овог
члана, председавајући може, на предлог сваког
одборника коме је мандат потврђен, да одреди паузу
у трајању до 15 минута.

Одборник може да учествује у предлагању
само једног кандидата.

Предлог из става 1. овог члана садржи: име и
презиме кандидата, податак о страначкој
припадности кандидата, краћу биографију,
образложење, потписе предлагача, име и презиме
известиоца у име предлагача и сагласност кандидата
у писаном облику.

Председавајући доставља одборницима све
поднете предлоге кандидата за председника
Скупштине.

Представник предлагача има право да у име
предлагача усмено образложи предлог.

Предложени кандидат за председника
Скупштине има право да се представи у виду краћег
обраћања Скупштини.

О предлогу кандидата за председника
Скупштине отвара се расправа.

После расправе, председавајући утврђује
листу кандидата за председника Скупштине по
азбучном реду презимена, а испред имена сваког
кандидата ставља се редни број.

2. Спровођење гласања

Члан 22.
По утврђивању листе кандидата из члана 21.

овог Пословника, образује се Комисија за
спровођење и утврђивање резултата тајног гласања
од 3 члана (у даљем тексту: Комисија).

За члана Комисије одређује се по један
одборник са три изборне листе које су добиле
највећи број одборничких места у Скупштини.

Чланове Комисије бира Скупштина јавним
гласањем, већином гласова присутних одборника.

Председника Комисије бирају међусобно
чланови Комисије.

Члан 23.
Кад се утврди листа кандидата за

председника Скупштине, приступа се гласању.
Избор председника Скупштине врши се

тајним гласањем у просторији где се одржава
конститутивна седница.
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Члан 24.
Одборник може гласати само за једног

кандидата за председника Скупштине.

Члан 25.
Гласање се врши гласачким листићима.
Сви гласачки листићи су исте величине,

облика и боје и оверени су печатом Скупштине.
Текст гласачког листића исписује се на

српском језику, ћириличким писмом.
Број штампаних гласачких листића једнак је

броју одборника.
Гласачки листић садржи: ознаку да се гласа

за избор председника Скупштине, колико се
кандидата бира, редни број који се ставља испред
имена кандидата, презиме и име кандидата према
редоследу утврђеном на листи кандидата и његова
страначка припадност, као и начин гласања.

Гласање се врши заокруживањем редног
броја испред имена кандидата за кога одборник
гласа, а гласа се за једног од кандидата између
кандидата чија су имена наведена на гласачком
листићу.

У случају да је предложен само један
кандидат за председника Скупштине, на гласачком
листићу, испод његовог имена, стоји реч ''за'' на
левој, а реч ''против'' на десној страни. Гласање се
врши заокруживањем речи ''за'' или ''против''.

3. Ток гласања

Члан 26.
Председник Комисије објављује почетак

гласања, прозива одборнике према списку изабраних
одборника, уручује им гласачки листић и заокружује
редни број испред имена и презимена одборника, као
доказ да је одборнику уручен гласачки листић, а
одборник потписује списак одборника.

За гласање се обезбеђује гласачка кутија
каква је прописана за избор одборника, као и
одговарајући параван, како би се обезбедила
сигурност и тајност гласања. Гласа се иза паравана за
гласање. Гласачка кутија мора бити од провидног
материјала, празна и пре почетка гласања запечаћена.

Кад одборник попуни гласачки листић,
пресавија га тако да се не види за кога је гласао,
прилази месту где се налази гласачка кутија и лично
убацује у њу гласачки листић.

Члан 27.
Гласање се закључује онда када гласа и

последњи одборник који жели да гласа, а најкасније
15 минута након што је гласачки листић уручен
последњем прозваном одборнику.

Када је гласање завршено, председник
Комисије констатује да је свим присутним
одборницима омогућено да гласају и закључује

поступак гласања.
Комисија утврђује резултат гласања у истој

просторији у којој је гласање и обављено и о томе
сачињава записник.

4. Утврђивање резултата гласања

Члан 28.
Утврђивање резултата гласања спроводи се

на седници следећим редом:
1.утврђује се број припремљених гласачких

листића;
2.утврђује се број одборника који присуствују

седници;
3.утврђује се број одборника који су гласали;
4.утврђује се број неупотребљених, а

неуручених гласачких листића, који се печате у
посебан коверат;

5.отвара се гласачка кутија и ако се утврди да
је број гласачких листића у кутији већи од броја
одборника који су гласали, поступак се поништава и
спроводи се понављање гласања, а употребљени
гласачки листићи се печате у посебан коверат;

6.ако се утврди да у гласачкој кутији има
једнак или мањи број гласачких листића од броја
одборника који су гласали, наставља се поступак
тако што се неважећи гласачки листићи одвајају и
печате у посебан коверат;

7.са сваког важећег гласачког листића чита се
име кандидата који је добио глас, што се евидентира
на посебном обрасцу,

8.утврђује се број гласова који је добио сваки
од предложених кандидата.

Утврђивање резултата гласања обухвата и
констатацију који кандидат је изабран, односно да ни
један кандидат није изабран прописаном већином.

Члан 29.
Неважећи гласачки листић јесте непопуњени

гласачки листић, гласачки листић који је попуњен
тако да се не може утврдити за који је предлог
одборник гласао, односно да ли је одборник гласао
''за'' или ''против'' предлога, гласачки листић на коме
је заокружен већи број кандидата од броја који се
бира, као и гласачки листић на коме је заокружен
нови кандидат који је дописан.

Члан 30.
О утврђивању резултата гласања Комисија

саставља записник који потписују сви чланови
Комисије.

У записник се обавезно уноси датум и време
гласања.

Председник Комисије је дужан да прочита
записник из става 1. овог члана и објави који
кандидат је изабран, односно да ниједан кандидат
није изабран прописаном већином.
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Члан 31.
За председника Скупштине изабран је

одборник који је добио већину гласова од укупног
броја одборника.

Члан 32.
Ако у првом кругу гласања ни један од

предложених кандидата не добије потребну већину, у
другом кругу гласаће се о два кандидата која су у
претходном кругу имала највећи број гласова.

У другом кругу изабран је кандидат који
добије већину гласова од укупног броја одборника.

Ако ни у другом кругу ни један од
предложених кандидата не добије потребну већину
гласова, поступак кандидовања и избора се понавља.

Члан 33.
Председник Скупштине ступа на дужност по

објављивању резултата и преузима даље вођење
седнице.

Ако изабрани председник Скупштине није
присутан на седници, председавајући одборник
наставља са председавањем до избора заменика
председника Скупштине.

5. Избор заменика председника Скупштине

Члан 34.
Предлагање и избор заменика председника

Скупштине спроводи се по истом поступку који је
овим Пословником утврђен за избор председника
Скупштине.

6. Постављење секретара и заменика
секретара Скупштине

Члан 35.
Скупштина поставља секретара Скупштине

на конститутивној седници Скупштине, а за
секретара Скупштине може бити постављено лице
које има стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, са
положеним стручним испитом за рад у органима
управе и радним искуством од најмање три године.

Кандидата за секретара Скупштине предлаже
председник Скупштине.

Предлог кандидата за секретара Скупштине
подноси се Скупштини усмено или у писаном
облику.

Предлог из става 1. овог члана садржи: име и
презиме кандидата, краћу биографију, образложење
и сагласност кандидата дату у писаном облику.

Члан 36.
Секретар Скупштине поставља се јавним

гласањем, на четири године и може бити поново
постављен.

За секретара Скупштине постављен је
кандидат за кога гласа већина од присутног броја
одборника.

Постављењем секретара Скупштине престаје
функција секретара Скупштине из претходног
сазива.

Члан 37.
Уколико предложени кандидат не добије

потребну већину гласова, председник Скупштине
поново ће предложити кандидата за секретара
Скупштине.

До постављења секретара Скупштине
послове из његове надлежности обављаће секретар
из претходног сазива Скупштине.

Члан 38.
Заменик секретара Скупштине поставља се на

исти начин и под истим условима као и секретар
Скупштине.

IV ИЗБОР И РАЗРЕШЕЊЕ ИЗВРШНИХ
ОРГАНА

1. Избор извршних органа

Члан 39.
Извршне органе Скупштина, по правилу,

бира на конститутивној или првој наредној седници,
а најкасније у року од месец дана од дана
конституисања.

Председника општине и заменика
председника општине бира Скупштина, из реда
одборника, на време од 4 године, тајним гласањем,
већином гласова од укупног броја одборника
Скупштине.

Чланове Општинског већа бира Скупштина,
на време од 4 године, тајним гласањем, већином
гласова од укупног броја одборника Скупштине.
Чланови Општинског већа не могу истовремено бити
и одборници.

Члан 40.
Председник Скупштине предлаже кандидата

за председника општине.
Предлог кандидата за председника општине

подноси се Скупштини у писаном облику.
Предлог из става 2. овог члана садржи име и

презиме кандидата, личну и радну биографију,
образложење и сагласност кандидата у писаном
облику.

Члан 41.
Кандидат за председника општине предлаже

кандидата за заменика председника општине из реда
одборника, кога бира Скупштина на исти начин као
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председника општине.
Кандидат за председника општине предлаже

и кандидате за чланове Општинског већа.
Предлог из ст. 1. и 2. овог члана садржи име и

презиме кандидата, назначење функције за коју се
кандидат предлаже, личну и радну биографију,
образложење и сагласност кандидата у писаном
облику.

О кандидатима за председника општине,
заменика председника општине и чланове
Општинског већа води се обједињена расправа.

Члан 42.
Скупштина истовремено и обједињено

одлучује о избору председника општине, заменика
председника општине и чланова Општинског већа.

Члан 43.
Скупштина бира извршне органе општине

непосредном применом поступка који је утврђен
законом, Статутом и овим Пословником за избор
председника и заменика председника Скупштине.

Члан 44.
Председнику општине и заменику

председника општине избором на ове функције
престаје мандат одборника у Скупштини.

Председник општине и заменик председника
општине су на сталном раду у Општини.

Одборнику који буде изабран за члана
Општинског већа престаје одборнички мандат.

Чланови Општинског већа могу бити на
сталном раду у Општини.

2. Разрешење и оставка извршних органа

Члан 45.
Председник општине може бити разрешен

пре истека времена на које је биран, на образложени
предлог најмање 1/3 одборника, на исти начин на
који је изабран.

О предлогу за разрешење председника
општине мора се расправљати и одлучивати у року
од 15 дана од дана достављања предлога
председнику Скупштине, уз примену минималног
рока за сазивање седнице, у складу са законом.

Ако Скупштина не разреши председника
општине, одборници који су поднели предлог за
разрешење не могу поново предложити разрешење
председника општине, пре истека рока од 6 месеци
од одбијања претходног предлога.
Разрешењем председника општине престаје мандат
заменика председника општине и Општинског већа.

Члан 46.
Заменик председника општине, односно члан

Општинског већа, могу бити разрешени пре истека

времена на које су бирани, на предлог председника
општине или најмање 1/3 одборника, на исти начин
на који су изабрани.

Истовремено са предлогом за разрешење
заменика председника општине или члана
Општинског већа, председник општине је дужан да
Скупштини поднесе предлог за избор новог заменика
председника општине или члана Општинског већа,
која истовремено доноси одлуку о разрешењу и о
избору, у складу са одредбама овог Пословника о
њиховом избору.

У случају да Скупштина општине разреши
заменика председника Општине или члана
Општинског већа на предлог једне трећине
одборника, председник општине је дужан да на првој
наредној седници Скупштине општине поднесе
предлог за избор новог заменика председника
Општине, односно члана Општинског већа.

Члан 47.
О поднетој оставци председника општине,

заменика председника општине или члана
Општинског већа се не отвара расправа, већ се
престанак функције због поднете оставке само
констатује, без гласања, тако што то чини
председник Скупштине у име Скупштине.

Председник општине, заменик председника
општине или члан Општинског већа који су
разрешени или су поднели оставку, остају на
дужности и врше текуће послове, до избора новог
председника општине, заменика председника
општине или члана Општинског већа.

Престанком мандата Скупштине престаје
мандат извршних органа Општине, с тим да они
врше текуће послове из своје надлежности до
ступања на дужност новог председника општине и
Општинског већа, односно председника и чланова
привременог органа, ако је Скупштини мандат
престао због распуштања Скупштине.

V ОРГАНИЗАЦИЈА СКУПШТИНЕ

1. Председник Скупштине

Члан 48.
Председник Скупштине организује рад

Скупштине, сазива седнице, предлаже дневни ред,
председава седницама, стара се о примени
Пословника и остваривању јавности рада
Скупштине, потписује акта која доноси Скупштина,
представља Скупштину, остварује сарадњу са
председником општине и Општинским већем, стара
се о благовременом и усклађеном раду радних тела
Скупштине и врши друге послове утврђене законом
и Статутом.
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Члан 49.
Председнику Скупштине престаје функција

пре истека времена на које је изабран, уколико
поднесе оставку, буде разрешен или му престане
мандат одборника, на начин утврђен законом.

Ако је оставка поднета на седници
Скупштине усмено или у писаној форми, Скупштина
на истој седници, без отварања расправе и без
гласања, констатује да је председнику Скупштине
престала функција.

Ако је оставка поднета између две седнице
Скупштине у писаној форми, о оставци председника
Скупштине обавештавају се одборници Скупштине
на почетку прве наредне седнице Скупштина, без
отварања расправе и без гласања.

Председник Скупштине може бити разрешен
и пре истека времена на које је изабран, на исти
начин на који се бира.

Скупштина је обавезна да се о предлогу за
разрешење председника Скупштине изјасни на првој
наредној седници од дана подношења захтева за
разрешење.

Члан 50.
У случају престанка функције председника

Скупштине пре истека времена на које је изабран,
Скупштина ће на истој, а најкасније на наредној
седници, започети поступак избора председника
Скупштине, у складу са одредбама Пословника.

У случају из става 1. овог члана, дужност
председника Скупштине, до избора новог, врши
заменик председника Скупштине.

Члан 51.
У случају престанка мандата одборника,

председнику Скупштине престаје функција
председника даном одржавања седнице на којој је
утврђено да му је мандат престао.

2. Заменик председника Скупштине

Члан 52.
Председник Скупштине има заменика који

помаже председнику у обављању послова из његове
надлежности и замењује га у случају његове
одсутности или спречености да обавља своју
дужност.

Члан 53.
Ако заменику председника Скупштине

мирују права из радног односа услед избора на ту
функцију, заменик председника Скупштине може
бити на сталном раду у Општини.

Заменик председника Скупштине може
поднети оставку или бити разрешен са функције по
поступку предвиђеном овим Пословником за
подношење оставке, односно разрешење председника
Скупштине.

3. Секретар Скупштине

Члан 54.
Секретар Скупштине стара се о обављању

стручних и других послова у вези са сазивањем и
одржавањем седница Скупштине и њених радних
тела и руководи административним пословима
везаним за њихов рад.

Секретар Скупштине присуствује седницама
Скупштине и по потреби даје стручно мишљење у
вези примене Пословника и других питања везаних
за рад Скупштине.

Секретар Скупштине одговоран је за
благовремено достављање обавештења, тражених
података, списа и упутстава, када се они односе на
делокруг и рад Скупштине.

Члан 55.
Скупштина може, на предлог председника

Скупштине разрешити секретара Скупштине и пре
истека времена на које је постављен.

Секретар Скупштине може поднети оставку.
У случају подношења оставке, секретару Скупштине
престаје функција даном одржавања седнице на којој
је поднео оставку, односно на првој наредној
седници Скупштине, ако је оставку поднео у периоду
између две седнице. О поднетој оставци не отвара се
расправа, нити се одлучује, већ се престанак
функције секретара по овом основу само констатује.

4. Заменик секретара Скупштине

Члан 56.
Секретар Скупштине може има заменика,

који га замењује у случају његове одсутности или
спречености да обавља своју дужност.

Заменик секретара Скупштине се поставља и
разрешава на исти начин и под истим условима као и
секретар Скупштине и може поднети оставку.

VI ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ

1. Образовање одборничке групе

Члан 57.
Одборници Скупштине имају право да

образују одборничке групе.
Одборничку групу чине одборници једне

политичке странке, коалиције политичких странака
или групе грађана која има најмање 3 одборника у
Скупштини.

Одборничку групу од најмање 3 одборника
могу удруживањем да образују и одборници
политичких странака, коалиције политичких
странака или групе грађана које имају мање од 3
одборника.

О образовању одборничке групе обавештава
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се председник Скупштине, коме се подноси списак
са потписима чланова одборничке групе. На списку
се посебно назначава шеф одборничке групе и његов
заменик.

Одборник може бити члан само једне
одборничке групе.

Одборник који није члан ни једне одборничке
групе, доставља обавештење председнику
Скупштине  да ће у Скупштини иступати
самостално.

Члан 58.
Одборничка група учествује у раду

Скупштине на начин утврђен овим Пословником.
Одборничка група заузима ставове о

питањима која разматра Скупштина, покреће
иницијативу за разматрање појединих питања,
предлаже доношење општих аката Скупштине и
предузима и друге активности у складу са овим
Пословником.

2. Шеф одборничке групе

Члан 59.
Одборничку групу представља шеф

одборничке групе.
Одборничка група има заменика шефа

одборничке групе који га замењује у случају
одсутности или спречености.

У току седнице Скупштине, одборничка
група може овластити једног свог члана да
представља одборничку групу по одређеној тачки
дневног реда, о чему шеф одборничке групе писмено
обавештава председника Скупштине, најкасније до
отварања расправе по тој тачки дневног реда.

Ако одборничку групу представља заменик
шефа, односно овлашћени представник, он преузима
овлашћења шефа одборничке групе.

Члан 60.
Шеф одборничке групе, у писаном облику,

обавештава председника Скупштине о промени
састава одборничке групе.

Приликом приступања нових чланова
одборничкој групи, шеф одборничке групе доставља
председнику Скупштине њихове потписане изјаве о
приступању.

У случају да одборник иступа из састава
одборничке групе, о томе писаним путем обавештава
председника Скупштине.

О образовању нове или о промени састава у
постојећим одборничким групама, председник
Скупштине обавештава одборнике на првој наредној
седници.

Члан 61.
Стручне и административно-техничке

послове за потребе одборничких група обавља
организациона јединица Општинске управе

надлежна за скупштинске послове.

VII РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ

1. Стална радна тела

Члан 62.
За разматрање појединих питања из

надлежности Скупштине, давање мишљења на
предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина и
вршење других послова у складу са Статутом и овим
Пословником, образују се стална радна тела
Скупштине.

Стално радно тело прати стање у области за
коју је образовано, извештава Скупштину о томе и
Скупштини предлаже мере за побољшање стања у
области за коју је основано.

Чланови сталних радних тела бирају се из
реда одборника и грађана, на мандатни период за
који су изабрани и одборници Скупштине.

Члан 63.
Председника и чланове радних тела одређује

Скупштина, решењем о именовању. Председник
сталног радног тела мора бити одборник, а чланови
радног тела поред одборника могу бити и грађани.
Чланове сталних радних тела Скупштине предлажу
одборничке групе сразмерно броју одборника које
имају у Скупштини, осим за избор чланова Одбора за
административно-мандатна питања.

Одборник може бити члан највише 2 стална
радна тела Скупштине, а председник скупштине,
заменик председника скупштине, шефови
одборничких група и заменици шефова одборничких
група су и чланови сталног радног тела Колегијалног
савета, по функцији.

Чланови Општинског већа не могу бити
чланови радних тела Скупштине.

Поред одборника, чланови сталних радних
тела Скупштине морају бити и грађани, стручњаци за
поједине области, с тим да њихов број мора бити
мањи од броја чланова који су одборници.

Члан 64.
О предложеној листи за избор чланова

сталног радног тела Скупштина одлучује у целини,
јавним гласањем.

Стално радно тело је изабрано ако је за њега
гласала већина присутних одборника.

Ако стално радно тело не буде изабрано, цео
поступак се понавља са новим кандидатима.

Члан 65.
Председник Скупштине сазива прву седницу

сталног радног тела.
Седницу радног тела сазива председник

радног тела, по сопственој иницијативи или на
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иницијативу најмање 1/3 чланова радног тела, а
дужан је сазвати седницу ако то тражи председник
скупштине. Ако и у том случају председник радног
тела не сазове седницу, седницу сазива председник
скупштине.

У случају спречености председника седницу
радног тела сазива председник скупштине, а радно
тело бира председавајућег за ту седницу.

Члан 66.
Председник сталног радног тела организује

рад, сазива и председава седницама сталног радног
тела, формулише закључке и о томе обавештава
председника и секретара Скупштине.

Члан 67.
Скупштина може, и пре истека времена на

који су изабрани, разрешити поједине чланове
сталних радних тела и изабрати нове путем
појединачног предлагања и избора.

Предлог за разрешење члана сталног радног
тела може поднети председник Скупштине,
председник сталног радног тела или одборничка
група на чији је предлог тај члан и изабран.

Члан сталног радног тела разрешен је када за
то гласа већина одборника који присуствују седници
Скупштине.

2. Седнице сталних радних тела

Члан 68.
Председник сталног радног тела дужан је да

сазове седницу на захтев најмање 1/3 чланова
сталног радног тела, као и на захтев председника
Скупштине. Рок за сазивање седнице је 7 дана од
дана подношења захтева.

Ако то не учини председник сталног радног
тела у захтеваном року, седницу сталног радног тела
може сазвати председник Скупштине.

Члан 69.
Радна тела Скупштине раде у седницама

којима присуствује већина чланова, а одлучују
већином гласова од укупног броја чланова.

Обавештење о датуму одржавања, дневном
реду и материјали за седницу сталног радног тела
достављају се члановима сталног радног тела
најкасније 24 сати пре одржавања седнице.

Изузетно од става 2. овог члана, обавештење
о датуму, дневном реду и материјали за седницу
могу се доставити и у краћем року, у ком случају је
председник радног тела дужан да на седници радног
тела образложи такав поступак.

Изузетно од става 2. овог члана, седница
радног тела може се сазвати и непосредно пре
почетка или у паузи заседања Скупштине, осим у
случају када је на дневном реду седнице радног тела

предлог општег акта.

Члан 70.
На седницу сталног радног тела обавезно се

позива представник предлагача, као и обрађивача
акта који се на седници разматра.

У раду сталног радног тела по позиву могу
учествовати стручни и научни радници из области
која се разматра на седници сталног радног тела, без
права одлучивања.

Седници сталног радног тела могу
присуствовати и учествовати у раду без права
одлучивања и одборници који нису чланови тог
сталног радног тела, као и Локални омбудсман.

Члан 71.
У извршавању послова из свог делокруга,

радно тело Скупштине може тражити од надлежних
органа и служби податке и информације од значаја за
свој рад.

На предлог Секретара Скупштине, у циљу
боље сарадње и координације и зависно од
сродности тачака дневног реда, два или више радних
тела могу одржати заједничку седницу радних тела.

Члан 72.
По завршеној седници стално радно тело

подноси Скупштини извештај који садржи мишљења
и предлоге сталног радног тела.

Мишљења и предлоге радних тела
Скупштине потписују председник и записничар.

Члан 73.
На седници сталног радног тела води се

записник, у који се обавезно уносе имена присутних,
предлози изнети на седници, ставови сталног радног
тела, резултати сваког гласања, свако издвојено
мишљење, као и известиоци.

Записник са претходне седнице радног тела
усваја се пре преласка на дневни ред.

3. Јавна слушања

Члан 74.
Стално радно тело може организовати јавно

слушање о предлозима општих аката које доноси
Скупштина.

Јавно слушање из става 1. овог члана
организује се ради прибављања информација,
односно стручних мишљења о предлогу општег акта
који је у скупштинској процедури, разјашњења
појединих решења из предложеног или важећег
општег акта, разјашњења питања значајних за
припрему предлога општег акта или другог питања
које је у надлежности сталног радног тела, као и ради
праћења спровођења и примене важећег општег акта.
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Члан 75.
Предлог за организовање јавног слушања

може да поднесе сваки члан сталног радног тела.
Предлог из става 1. овог члана садржи тему

јавног слушања и списак лица која би била позвана.
Одлуку о организовању јавног слушања доноси
стално радно тело.

О одлуци из става 3. овог члана, председник
сталног радног тела обавештава председника
Скупштине.

Председник сталног радног тела на јавно
слушање позива чланове сталног радног тела,
одборнике и друга лица чије је присуство од значаја
за тему јавног слушања.

Позив из става 5. овог члана садржи тему,
време и место одржавања јавног слушања, као и
обавештење о позваним учесницима.

Јавно слушање се одржава без обзира на број
присутних чланова сталног радног тела.

Након јавног слушања, председник сталног
радног тела доставља информацију о јавном
слушању председнику Скупштине, члановима
сталног радног тела и учесницима јавног слушања.
Информација садржи имена учесника на јавном
слушању, кратак преглед излагања, ставова и
предлога изнетих на јавном слушању.

Чланови сталног радног тела и учесници
јавног слушања могу да поднесу писане примедбе на
информацију о јавном слушању председнику сталног
радног тела, који их доставља лицима из става 8.
овог члана.

4. Стална радна тела

Члан 76.
Стална радна тела Скупштине образују се као

одбори и Колегијални савет, и то:
1. Одбор за административно-мандатна
питања,
2. Одбор за избор и именовања,
3. Одбор за прописе и управу,
4. Одбор за друштвено-економски развој,
привреду и финансије,
5. Одбор за друштвене делатности,
6. Одбор за урбанизам, грађевинарство и
стамбено-комуналне делатности,
7. Одбор за рад и развој месних заједница,
8. Одбор за пољопривреду и развој села,
9. Одбор за заштиту и унапређење животне
средине,
10. Одбор за представке и притужбе,
11. Одбор за награде и признања,
12. Одбор за утврђивање предлога назива
улица, тргова, заселака и делова насељених
места,
13. Одбор за односе са верским заједницама,
14. Одбор за борбу против корупције,

15. Одбор за социјална питања,
16. Колегијални савет.

Члан 77.
Одбори имају председника и 4 члана.
Колегијални савет чине председник

скупштине, заменик председника скупштине,
шефови одборничких група у скупштини, односно,
заменици шефова одборничких група, у случају
њихове одсутности, по функцији.

а) Одбор за административно-мандатна
питања

Члан 78.
Одбор за административно-мандатна питања

припрема и предлаже прописе којима се уређују
питања остваривања права и дужности одборника,
доноси појединачне акте о статусним питањима
одборника и лица која бира, именује и поставља
Скупштина, разматра предлоге за престанак мандата
појединих одборника и о томе подноси Скупштини
извештај са предлогом за утврђивањем престанка
мандата одборника, разматра извештај Изборне
комисије и уверења о избору одборника и подноси
Скупштини извештај са предлогом за потврђивање
мандата, а разматра и друга питања у вези са
мандатно-имунитетним правима одборника.

У поступку потврђивања мандата одборника,
Одбор ради на начин утврђен овим Пословником за
рад Верификационог одбора на конститутивној
седници Скупштине.

б) Одбор за избор и именовања

Члан 79.
Одбор за избор и именовања припрема

предлоге за избор, именовања, постављења и
разрешења, за које посебним актима није предвиђен
други предлагач.

Одбор припрема предлоге за избор,
именовања, постављења и разрешења чланова органа
и представника Скупштине у органе одређене
законом и Статутом, за које није предвиђено
предлагање од стране других органа.

Одбор одлучује у првом степену о правима
по основу рада лица која бира, именује или поставља
Скупштина, и даје предлоге и мишљења Скупштини
о испуњености услова за спровођење поступка
разрешења тих лица, односно, предлаже избор,
именовање, односно разрешење лица које бира и
именује Скупштина, предлаже састав радних тела,
предлаже именовање и разрешење председника и
чланова управних и надзорних одбора и директора
јавних предузећа, установа и других организација
чији је оснивач Скупштина општине и обавља друге
послове у области кадровске политике, даје
Скупштини мишљење на предлог Одлуке о
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накнадама и другим примањима одборника у
Скупштини и платама и другим примањима
изабраних, именованих и постављених лица,
предлаже акте о уређивању радноправних статуса
изабраних лица, спроводи те прописе и доноси
појединачна акта о накнадама, платама и другим
примањима одборника, изабраних, именованих и
постављених лица, одређује им друга примања и
обавља друге послове у вези са остваривањем
радноправних и статусних питања изабраних,
именованих и постављених лица.

в) Одбор за прописе и управу

Члан 80.
Одбор за прописе и управу разматра

усклађеност предлога одлука и других општих аката
које усваја Скупштина са Уставом, законом,
Статутом и другим прописима и даје своје предлоге
и мишљења Скупштини.
            Одбор прати стање у области нормативне
делатности Скупштине и указује на потребу
доношења, односно усаглашавања одлука и других
општих аката, утврђује пречишћене текстове одлука
и других прописа Скупштине, разматра и утврђује
предлоге аутентичног тумачења прописа чији је
доносилац Скупштина.
            Одбор даје мишљење о предлогу Статута,
његовој измени и допуни. Одбор прати спровођење
Статута и даје предлог аутентичног тумачења
његових одредби, а разматра и питања везана за
промену статута предузећа, установа и других
организација чији је оснивач Општина и о томе
доставља Скупштини своје мишљење.

Овај Одбор утврђује предлог Пословника о
раду Скупштине, односно предлог о измени и допуни
овог акта.
Комисија разматра и извештава предлагача и
Скупштину о поднетим амандманима на начин
прописан овим Пословником.
            Одбор, у складу са законом, утврђује предлог
мишљења или одговора Уставном суду Републике
Србије у поступку за оцену уставности, односно
законитости Статута, одлука и других општих аката
које је донела Скупштина.
            Одбор разматра остваривање система локалне
самоуправе у Општини, остваривање послова
државне управе које Република повери Општини,
разматра питања организације рада управе и даје
мишљење о предлогу Одлуке о организацији
Општинске управе, разматра питања међуопштинске
сарадње и подноси предлоге надлежном органу за
успостављање, одржавање и даље развијање односа и
веза Општине са другим општинама и градовима у
земљи и иностранству, питања остваривања слобода,
права и дужности грађана, као и друга питања из
области локалне самоуправе и управе.

г) Одбор за друштвено-економски развој,
привреду и финансије

Члан 81.
Одбор за друштвено-економски развој,

привреду и финансије разматра и даје мишљење на
предлог програма развоја Општине и појединих
делатности и предлаже мере за његово спровођење,
разматра стратешке планове и друга документа од
значаја за економски развој Општине, разматра
предлоге одлука из области привреде, занатства,
туризма, угоститељства и трговине.

Одбор разматра предлоге одлука и других
општих аката који се односе на финансирање
послова Општине, таксе, накнаде и друге јавне
приходе, програме развоја делатности за које је
надлежна Скупштина, буџет, одлуку о завршном
рачуну буџета, зајмове и задуживање Општине и
друга економско-финансијска питања, предлаже
Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје
мишљења о предлозима других овлашћених
предлагача.

д) Одбор за друштвене делатности

Члан 82.
Одбор за друштвене делатности разматра

годишње програме и извештаје о раду установа чији
је оснивач Општина из области основног и средњег
образовања, културе, спорта, здравства, друштвене
бриге о деци, социјалне заштите, информисања,
разматра питања и проблеме у областима уметничког
стваралаштва, бриге о младима, малолетничке
деликвенције, бриге о особама са посебним
потребама, родне равноправности и једнаких
могућности за све, заштите породице и слично.

Одбор разматра предлог буџета Општине,
посебно у делу који се односи на финансирање
програма друштвених делатности, а своје мишљење,
ставове, закључке и сугестије доставља Скупштини
ради доношења одговарајућих одлука.

Одбор је дужан да разматра евентуалне
приговоре установа чије програме финансира
Општина из свог буџета, а који се односе на
реализацију усвојеног програма и финансијског
плана одређене делатности, установе или
организације, и да о томе обавести Скупштину.

ђ) Одбор за урбанизам, грађевинарство и
стамбено-комуналне делатности

Члан 83.
Одбор за урбанизам, грађевинарство и

стамбено-комуналне делатности разматра питања из
области урбанизма, стамбено-комуналних
делатности и уређивања грађевинског земљишта,
предлаже Скупштини доношење одговарајућих
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одлука и других општих аката који се односе на
обављање и развој комуналних делатности,
уређивање грађевинског земљишта, стамбену
изградњу и стамбене односе, просторног планирања
и урбанизма на територији Општине, јавни градски и
приградски превоз путника (линијски и
ванлинијски), изградњу, одржавање и коришћење
локалних и некатегорисаних путева и улица, као и
друга питања из ове области, као и давање мишљења
о предлозима других овлашћених предлагача.

е) Одбор за рад и развој месних заједница

Члан 84.
Одбор за рад и развој месних заједница

разматра питања образовања месних заједница и
усклађивања односа у месним заједницама, подстиче
развој инфраструктуре на подручју месних заједница,
контролише и подстиче рад месних заједница,
разматра и друга питања од интереса за грађане у
месним заједницама, предлаже Скупштини
доношење одговарајућих одлука и даје мишљење о
предлозима других овлашћених предлагача.

ж) Одбор за пољопривреду и развој села

Члан 85.
Одбор за пољопривреду и развој села

разматра питања из области развоја и планирања,
усмеравања и подстицања развоја пољопривреде и
уређења сеоских подручја и развоја села, шумарства
и водопривреде, предлаже Скупштини доношење
одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима
других овлашћених предлагача.

з) Одбор за заштиту и унапређење животне
средине

Члан 86.
Одбор за заштиту и унапређење животне

средине прати и разматра питања везана за
екологију, заштиту и унапређење животне средине,
ваздуха, природе и природних добара, заштиту од
буке и прати активности на спречавању и отклањању
штетних последица које угрожавају животну
средину, предлаже Скупштини доношење
одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима
других овлашћених предлагача.

и) Одбор за представке и притужбе

Члан 87.
Одбор за представке и притужбе разматра

представке и притужбе које грађани упућују
Скупштини, председнику општине и Општинском
већу, као и представке уступљене од стране
републичких  органа, испитује њихову основаност,

предлаже Скупштини доношење одговарајуће одлуке
и мере које треба предузети у циљу отклањања
утврђених неправилности у раду органа Општине, о
чему обавештава подносиоце.

У поступку разматрања представки и
притужби, овај Одбор прибавља извештаје од органа
и организација на које се наведени поднесци односе,
у року који сам одређује.

Ако орган или организација из става 2. овог
члана не доставе извештај у одређеном року, Одбор о
томе обавештава Скупштину, односно орган који је
уступио представку.

ј) Одбор за награде и признања

Члан 88.
Одбор за награде и признања разматра

предлоге за награде, похвале и друга општинска
признања, стара се о њиховом уручењу, обезбеђује
одговарајући публицитет у средствима јавног
информисања или на други одговарајући начин,
врши друге послове који се односе на награде и
признања које додељује Скупштина, предлаже
Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје
мишљење о предлозима других овлашћених
предлагача.

к) Одбор за утврђивање предлога назива
улица, тргова, заселака и делова насељених места

Члан 89.
Одбор за утврђивање предлога назива улица,

тргова, заселака и делова насељених места, утврђује
предлоге назива улица, тргова, заселака и делова
насељених места на територији Општине, предлаже
Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје
мишљење о предлозима других овлашћених
предлагача.

л) Одбор за односе са верским заједницама

Члан 90.
Одбор за односе са верским заједницама

прати и разматра питања односа и сарадње
Скупштине са верским заједницама, помаже им у
решавању проблема на које наилазе, стара се о
стварању и очувању добрих међуконфесионалних
односа, међусобног уважавања и верске и
међунационалне толеранције, врши друге послове из
области односа са верским заједницама, предлаже
Скупштини доношење одговарајућих одлука које се
односе на верске заједнице и даје мишљења о
предлозима других овлашћених предлагача.

љ) Одбор за борбу против корупције
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Члан 91.
Одбор за борбу против корупције врши

анализу појавних облика корупције на локалном
нивоу, разматра и даје Скупштини мишљење на
предлог Локалног акционог плана за борбу против
корупције (у даљем тексту: ЛАП), активно учествује
у едукацији о антикорупцијским механизмима,
начину и значају надзора над спровођењем ЛАП-а,
помаже у спровођењу кампања за информисање
грађана о механизмима ЛАП-а, прати и разматра
стање и појаву корупције у свим областима
друштвеног живота и сагледава активности у борби
против корупције, предлаже Скупштини мере које
треба предузети, прати њихово спровођење и даје
иницијативе за доношење одговарајућих аката и мера
у овој области, како би органи Општине и носиоци
јавних овлашћења на локалном нивоу своја
овлашћења вршили у складу са начелима владавине
права, нулте толеранције на корупцију,
одговорности, ефикасности и транспарентности.

м) Одбор за социјална питања

Члан 92.
Одбор за социјална питања разматра питања

из области социјалне политике и социјалне
сигурности грађана, ради реализације својих задатака
остварује тесну сарадњу са институцијама из области
социјалне заштите, предлаже Скупштини доношење
одговарајућих одлука и мера за превазилажење
проблема.

н) Колегијални савет

Члан 93.
Колегијални савет чине председник

скупштине, заменик председника скупштине,
шефови одборничких група у скупштини односно
заменици шефова одборничких група у случају
њихове одсутности, по функцији.

Колегијални савет сазива и истим председава
председник скупштине општине, односно заменик
председника скупштине у случају његове
одсутности.

Седнице колегијалног савета сазивају се
телефонски а материјал се доставља електронским
путем.

Колегијални савет као стално радно тело
након консултација покреће иницијативе, петиције,
представке,  предлоге, сачињава мишљења.

Такође Колегијални савет разматра предлоге
одлука и других општих аката, као и друга акта
утврђена на седници Општинског већа и разматра
друга питања из надлежности скупштине општине,
даје смернице у вези са радом и што бољом
сарадњом одборничких група ради сагледавања
стања у  одређеним областима од локалног значаја и

ефикаснијег функционисања скупштине општине, у
складу са законом и овим пословником.

Састанцима Колегијалног савета могу
присуствовати и друга лица, на позив председника
скупштине.

На првој седници Колегијални савет доноси
Правилник о раду Колегијалног савета.

5. Посебна стална радна тела

Члан 94.
Поред сталних радних тела предвиђених

овим Пословником, Скупштина оснива посебна
стална радна тела Скупштине, у складу са законом и
Статутом, и то:

1.Савет за младе,
2.Комисија за родну равноправност,
3.Савет за здравље,
4.Савет за праћење примене Етичког кодекса,
5.Кориснички савет јавних служби,
6.Изборна комисија
7.Другостепена изборна комисија.

Поред одборника, чланови посебних сталних
радних тела Скупштине морају бити и грађани,
стручњаци за поједине области, с тим да њихов број
може бити и већи од броја чланова који су
одборници.

Задаци, овлашћења, као и начин рада и
одлучивања Изборне комисије и Другостепене
изборне комисије, ближе се утврђују посебном
одлуком Скупштине општине којом се уређују месне
заједнице.

а) Савет за младе

Члан 95.
Савет за младе разматра питања у вези са

унапређивањем положаја младих, даје мишљења на
предлоге одлука и других општих аката које доноси
Скупштина у областима од значаја за младе, иницира
припрему пројеката и учешће Општине у пројектима
и програмима за унапређење положаја младих,
подстиче сарадњу Општине и омладинских
организација и удружења и даје подршку
реализацији њихових активности, даје мишљење о
предлозима пројеката од значаја за младе који се
делимично или у целини финансирају из буџета
Општине и прати њихово остваривање, иницира и
учествује у изради стратегије и локалних акционих
планова из области положаја младих, прати њихово
остваривање, као и друге послове од интереса за
младе, у циљу стварања услова за квалитетнији
живот младих и њихово активно учешће у
савременим токовима развоја друштва.

Савет има председника и 6 чланова, с тим
што најмање 1/2 чланова Савета морају бити
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старости од 15 до 30 година.
Актом о образовању Савета уређује се састав,

надлежност, начин рада, права и дужности
председника и чланова Савета и друга питања од
значаја за рад Савета, у складу са законом.

б) Комисија за родну равноправност

Члан 96.
Комисија за родну равноправност разматра

предлоге одлука и других општих аката које доноси
Скупштина са становишта унапређивања родне
равноправности, сагледава резултате вођења
политике и извршавања аката Скупштине од стране
извршних органа Општине и других органа и
функционера одговорних Скупштини у погледу
поштовања родне равноправности, посебно оних
којима се остварује политика једнаких могућносати
на нивоу Општине, разматра локалне акционе
планове из области родне равноправности и примене
стандарда о равномерној заступљености жена и
мушкараца на местима одлучивања у јавном и
политичком животу Општине.

Комисија има председника и 6 чланова, с тим
да најмање 4 члана Комисије морају бити
припадници мање заступљеног пола.

Актом о образовању Комисије уређује се
састав, надлежност, начин рада, права и дужности
председника и чланова Комисије и друга питања од
значаја за рад Комисије, у складу са законом.

в) Савет за здравље

Члан 97.
Савет за здравље разматра питања и предлоге

из области примарне здравствене заштите, као и из
области развоја и унапређивања здравствених услуга
у оквиру надлежности Општине и предлаже
Скупштини доношење одговарајућих одлука и мера
ради спровођења друштвене бриге за здравље,
обезбеђивање услова за обављање делатности
здравствене установе, планирања и спровођења
програма у области здравља и подизање свести о
томе да је здравље врхунска вредност.

Савет за здравље обавља и одређене задатке
из области заштите права пацијената, и то:

-разматра приговоре о повреди појединачних
права пацијената на основу достављених и
прикупљених доказа и утврђених чињеница;

-о утврђеним чињеницама обавештава
подносиоца приговора и директора здравствене
установе, односно оснивача приватне праксе на коју
се приговор односи и даје одговарујуће препоруке;

-разматра извештаје Заштитника права
пацијената, прати остваривање права пацијената на
територији Општине и предлаже мере за заштиту и
промоцију права пацијената;

-подноси Скупштини, као и министарству
надлежном за послове здравља, годишњи извештај о
свом раду и о предузетим мерама за заштиту права
пацијената.

Савет има председника и 6 чланова.
Актом о образовању Савета уређује се састав,

надлежност, начин рада, права и дужности
председника и чланова Савета и друга питања од
значаја за рад Савета, у складу са законом.

г) Савет за праћење примене Етичког
кодекса

Члан 98.
Савет за праћење примене Етичког кодекса

прати примену Етичког кодекса понашања
функционера локалне самоуправе у Србији, пружа
објашњења и даје мишљења у вези са његовом
садржином, прати да ли се функционери Општине
придржавају одредаба Етичког кодекса, анализира
догађаје и појаве од значаја за успешну примену
Етичког кодекса, промовише његову примену преко
средстава јавног информисања и даје препоруке
функционерима, грађанима и медијима.

Савет за праћење примене Етичког кодекса
даје савете и смернице у вези са пријављивањем
приватног интереса одборника, води евиденцију о
пријавама приватног интереса, прати извршавање
обавезе пријављивања приватних интереса
одборника и о томе сачињава извештај.

Савет има председника и 6 чланова.
Актом о образовању Савета уређује се састав,

надлежност, начин рада, права и дужности
председника и чланова Савета и друга питања од
значаја за рад Савета, у складу са законом.

д) Кориснички савет јавних служби

Члан 99.
Кориснички савет јавних служби разматра

планове, програме и извештаје јавних служби, а
нарочито остварени ниво обима и квалитета услуга
јавних служби, цене комуналних услуга, односно
висину накнади за услуге јавних служби и о свом
ставу извештава Скупштину и јавност.

Кориснички савет има председника и 10
чланова.

Актом о образовању Корисничког савета
уређује се састав, надлежност, начин рада, права и
дужности председника и чланова Корисничког
савета и друга питања од значаја његов за рад, у
складу са законом.

6. Повремена радна тела

Члан 100.
Скупштина, по потреби, на предлог

одборника, председника општине или Општинског
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већа, оснива повремена радна тела ради разматрања
одређених питања, односно за обављање одређеног
задатка из надлежности Скупштине, која не спадају у
делокруг сталних радних тела, а њихов мандат
престаје извршењем посла и подношењем извештаја
Скупштини.

Члан 101.
Скупштина оснива повремена радна тела

актом којим се утврђују назив радног тела и област
за коју се оснива, задаци радног тела, број и састав
чланова радног тела, рок за извршење задатка, права
и дужности председника и чланова радног тела и
друга питања од значаја за рад радног тела.

Актом о оснивању повременог радног тела
уређује се и обављање стручних и административно-
техничких послова за то радно тело.

Председник и чланови повременог радног
тела бирају се из реда одборника и грађана, већином
гласова присутних одборника.

Број чланова повременог радног тела који се
бирају из реда грађана може бити и већи од броја
чланова изабраних из реда одборника.

На рад повремених радних тела сходно се
примењују одредбе овог Пословника о раду сталних
радних тела.

7. Анкетни одбор

Члан 102.
Скупштина може из реда одборника

образовати анкетни одбор ради сагледавања стања у
одређеној области и утврђивања чињеница о
појединим појавама или догађајима.

Скупштина обавезно образује анкетни одбор
ако то затражи најмање 1/3 одборника.

Одлуком о образовању анкетног одбора
утврђује се састав и задатак одбора.

Анкетни одбор не може вршити истражне и
друге судске радње.

Одбор има право да тражи од државних
органа, предузећа, установа, организација и служби
податке, исправе и обавештења, као и да узима изјаве
од појединаца које су му потребне.

Представници државних органа, предузећа,
установа, организација и служби, као и грађани,
достављају истините изјаве, податке, исправе и
обавештења у раду анкетног одбора.

После обављеног рада, анкетни одбор
подноси Скупштини извештај са предлогом мера.

Анкетни одбор престаје са радом даном
одлучивања о његовом извештају на седници
Скупштине.

VIII СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

1. Припремање и сазивање седнице

Члан 103.
Скупштина ради и одлучује у седницама.
Седнице Скупштине могу бити:

- редовне, које се одржавају по потреби, а обавезно
једном у 3 месеца;
- свечана седница, која се одржава поводом
27.септембра – Дана општине Параћин.

Члан 105.
О припремању седница Скупштине стара се

председник Скупштине, уз помоћ секретара
Скупштине, који се стара о обављању стручних
послова у вези са сазивањем и одржавањем седница.
Пре заказивања седнице Скупштине, председник
Скупштине може да сазове Колегијални савет.

2. Предлог дневног реда

Члан 106.
Дневни ред седнице предлаже председник

Скупштине.
Предлози који се могу уврстити у дневни ред

седнице председнику Скупштине могу поднети:
Општинско веће, одборничка група, одборник, радна
тела Скупштине, као и предлагачи овлашћени
законом, Статутом и одлукама Скупштине.

У дневни ред седнице могу се уврстити само
предлози, који су сачињени у складу са одредбама
овог Пословника и који су председнику Скупштине
достављени најкасније 24 часа пре дана одржавања
седнице.

Уколико су предлагачи одборничка група или
1/3 одборника, а предлог не садржи име и презиме
представника предлагача, сматраће се да је
представник предлагача шеф одборничке групе,
односно првопотписани одборник.

Општинско веће као предлагач, за
образлагање поднетог материјала на седници, може
одредити више представника предлагача.

Члан 107.
Материјали из члана 106. овог Пословника,

који се као предлози упућују председнику
Скупштине ради увршћивања у дневни ред седнице,
достављају се у писаној форми, у 3 примерка са
образложењем, или у електронском облику.

Предлог општег акта подноси се у облику у
коме га Скупштина доноси, са образложењем
сачињеним у складу са одредбама члана 160. овог
Пословника.

Предлог појединачног акта подноси се у
облику у коме га Скупштина доноси, са
образложењем.

Предлози који немају карактер општег,
односно појединачног акта, као што су препоруке,
извештаји, планови, програми и слично, подносе се
Скупштини у облику у коме их Скупштина разматра,
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са предлогом акта у облику у коме га Скупштина
прихвата, доноси, усваја или даје сагласност.

Члан 108.
У предлог дневног реда седнице Скупштине

могу се уврстити само они предлози аката који су
припремљени у складу са Статутом и овим
Пословником.

Члан 109.
Председник Скупштине се стара да

материјали који су увршћени у предлог дневног реда
седнице, као и материјали који су у складу са
одредбама овог Пословника упућени као предлози за
измену и допуну предложеног дневног реда, изузев
предлога за допуну дневног реда по хитном
поступку, буду разматрани на надлежном радном
телу Скупштине.

Члан 110.
Седнице Скупштине сазива председник

Скупштине по потреби, а најмање једанпут у 3
месеца.

Председник Скупштине је дужан да на захтев
1/3 одборника, Општинског већа или председника
општине закаже седницу Скупштине и одреди дан и
час њеног одржавања најкасније у року од 7 дана од
дана подношења писаног захтева, уколико су уз
захтев достављени материјали сачињени у складу са
одредбама овог Пословника, с тим да дан одржавања
седнице буде најкасније у року од 15 дана од дана
подношења захтева.

Ако председник Скупштине не закаже
седницу Скупштине у року из става 2. овог члана,
седницу може заказати подносилац захтева, који
предлаже дневни ред седнице, а седницом
председава одборник кога одреди подносилац
захтева.

Члан 111.
Председник Скупштине писаним путем

одређује дан и час одржавања седнице Скупштине,
са предлогом дневног реда, најмање 7 дана пре дана
за који се сазива седница.

Члан 112.
У ситуацијама које оправдавају хитност у

сазивању седнице Скупштине, председник
Скупштине може заказати седницу у року који није
краћи од 24 часа од пријема захтева.

Захтев за сазивање седнице из става 1. овог
члана мора да садржи разлоге који оправдвају
хитност сазивања.

Минималан рок за сазивање седнице
Скупштине из става 1. овог члана не односи се на
сазивање седнице Скупштине у условима
проглашене ванредне ситуације.

3. Позив за седницу

Члан 113.
Седнице Скупштине сазивају се писаним или

електронским путем.
Позив за седницу обавезно садржи: место и

време одржавања седнице, предлог дневног реда,
потпис председника, односно сазивача из члана 111.
овог Пословника и печат Скупштине.

Позив и материјал за седницу обавезно се
доставља свим одборницима, председнику општине,
заменику председника општине, члановима
Општинског већа, помоћницима председника
општине, Локалном омбудсману, начелнику
Општинске управе, заменику начелника Општинске
управе, руководиоцима унутрашњих организационих
јединица Општинске управе и представницима
средстава јавног информисања.

Члан 114.
Уз позив за седницу одборницима се

обавезно доставља материјал који се односи на
предложени дневни ред и извод из записника са
предходне седнице.

Материјал за седницу, као и извод из
записника са претходне седнице може се
одборницима доставити у електронском облику, по
претходном договору са шефовима одборничких
група или са појединим одборницима.

Изузетно, у ситуацијама које оправдавају
хитност у сазивању седнице Скупштине, сагласно
члану 112. овог Пословника, материјал који се
односи на предложени дневни ред и извод из
записника са предходне седнице може се
одборницима доставити и на самој седници
Скупштине, пре утврђивања дневног реда седнице, у
ком случају је председник Скупштине дужан да
образложи разлоге за такво поступање.

Материјали који се из техничких разлога не
могу на економичан и целисходан начин умножити и
доставити одборницима уз позив за седницу
(просторни план, урбанистички планови са
графичким прилозима, скице у већој размери,
обимније студије и извештаји и слично), стављају се
на увид код секретара Скупштине најкасније на 24
сата пре дана одређеног за одржавање седнице, а
када је то технички могуће, овакав материјал се може
одборницима доставити у електронској форми.

4. Промене предложеног дневног реда

Члан 115.
На предложени дневни ред седнице

Скупштине, овлашћени предлагачи из члана 106.
став 2. Пословника, могу предлагати измене и
допуне предложеног дневног реда.

Предлози се достављају председнику
Скупштине, у писаној форми, непосредно на
писарници Општинских управа.
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Предлози за допуну дневног реда предлозима
материјала који су, по одредбама овог Пословника,
испунили услове да се уврсте у дневни ред,
достављају се најкасније 48 сати пре одређеног сата
почетка седнице Скупштине, пре одређеног сата
почетка седнице Скупштине.

Ако је предлагач одборничка група, односно
1/3 одборника, у предлогу мора бити назначен један
представник предлагача. Ако то није учињено,
сматра се да је представник предлагача шеф
одборничке групе, односно први потписани
одборник.

Члан 116.
Предлог за повлачење поједине тачке дневног

реда може поднети само њен предлагач.
Предлог за повлачење из става 1. овог члана

може се поднети писаним путем председнику
Скупштине, или усмено на седници Скупштине, све
до закључења расправе по тој тачки дневног реда.

О предлогу за повлачење поједине тачке
дневног реда Скупштина се не изјашњава, већ
председник Скупштине о томе само обавештава
одборнике и констатује повлачење.

Члан 117.
О предлозима за измене и допуне

предложеног дневног реда не отвара се расправа, a
само их предлагач може образлагати, најдуже 3
минута.

5. Отварање седнице и учешће на седници

Члан 118.
Седницом Скупштине председава председник

Скупштине, кога у случају одсутности или
спречености замењује заменик председника
Скупштине.

Члан 119.
Уколико заказаној седници Скупштине не

присуствују председник и заменик председника
Скупштине, или председник и заменик председника
Скупштине одбију да председавају заказаном
седницом, седницом ће председавати најстарији
одборник који ту дужност прихвати.

Члан 120.
Седници Скупштине присуствују позвана

лица.
Представници јавних предузећа и установа

чији је оснивач Општина позивају се на седницу када
се разматрају питања из њиховог делокруга.

На седницу Скупштине могу се позивати
посланици, начелник управног Округа, представници
других државнигх органа, представници верских
заједница и друга лица за која председник
Скупштине процени да је потребно њихово
присуство или учешће у раду седнице, о чијем

учешћу ће се изјаснити Скупштина.

Члан 121.
На почетку рада, председник Скупштине

обавештава Скупштину о одборницима који су
спречени да присуствују седници Скупштине, као и о
томе ко је позван на седницу.

Истовремено, председник Скупштине даје
потребна објашњења у вези са радом на седници и
другим питањима, уколико оцени да за тим има
потребе.

6. Кворум

Члан 122.
По отварању седнице, пре утврђивања

дневног реда, председник Скупштине, на основу
извештаја секретара Скупштине, утврђује да ли
седници присуствује довољан број одборника,
односно више од половине од укупног броја
одборника (у даљем тексту: кворум).

Кворум се утврђује пребројавањем
одборника.

Ако се утврди да седници није присутна
потребна већина одборника за рад Скупштине,
односно да нема кворума, председник Скупштине
одлаже почетак седнице док се кворум не обезбеди, а
најдуже 2 сата.

Ако се утврди да ни после одлагања седници
није присутна потребна већина одборника,
председник одлаже седницу за одговарајући дан и
сат.

Члан 123.
Скупштина заседа, расправља и одлучује

уколико седници присуствује већина од укупног
броја одборника.

Ако председник Скупштине у току седнице
пре гласања посумња да седници не присуствује
већина одборника, наложиће прозивање или
пребројавање. Прозивка или пребројавање пре
гласања извршиће се и кад то затражи неки од
одборника. Прозивање на седници врши секретар
Скупштине.

7. Ток седнице

Члан 124.
Пре утврђивања дневног реда усваја се

записник са претходне седнице Скупштине.
О примедбама на записник Скупштина

одлучује без расправе.

Члан 125.
Скупштина одлучује посебно о сваком

предлогу за измену и допуну предложеног дневног
реда, следећим редоследом предлога:
- за хитан поступак;
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- за измену дневног реда;
- за допуну дневног реда;
- за промену редоследа појединих тачака;
- за спајање расправе.

Члан 126.
Нове тачке које су унете у дневни ред на

основу предлога за допуну дневног реда, предлога за
спајање расправе или предлога за хитан поступак,
увршћују се у дневни ред по редоследу предлагања,
осим ако је предлагач или председник Скупштине
предложио други редослед разматрања, о чему се
Скупштина изјашњава без претреса.

Члан 127.
О дневном реду у целини Скупштина

одлучује без расправе, већином гласова присутних
одборника.

Скупштина у току седнице, на предлог
председника Скупштине, без расправе, може да
одлучи о промени редоследа тачака у дневном реду.

8. Расправа

Члан 128.
По одлучивању о дневном реду у целини,

председник Скупштине отвара расправу по тачкама
усвојеног дневног реда, осим оних за које је овим
Пословником, односно посебном одлуком
Скупштине, уређено да о њима Скупштина одлучује
без расправе.

Члан 129.
Одборници су дужни да поштују

достојанство Скупштине и одредбе Етичког кодекса.
Одборници су дужни да се једни другима

обраћају са уважавањем.
Није дозвољено коришћење увредљивих

израза, као ни изношење чињеница и оцена које се
односе на приватни живот других лица.

Члан 130.
Нико не сме прићи говорници док му

председник Скупштине то не дозволи.
Нико не може да говори на седници

Скупштине пре него што затражи и добије реч од
председника Скупштине.

Члан 131.
Пријава за реч подноси се председнику чим

расправа почне и може се поднети све до закључења
расправе по тачки дневног реда за коју се говорник
пријављује, у усменој или писаној форми.

Председник Скупштине даје реч говорницима
по редоследу пријаве, осим председнику општине и
заменику председника општине, којима даје реч
одмах пошто је затраже.

Члан 132.
На седници Скупштине има право да говори

сваки одборник, председник општине, заменик
председника општине и члан Општинског већа, као и
руководиоци органа Општине, у складу са одредбама
овог Пословника.

Предлагач, односно представник предлагача,
има право да говори највише 30 минута и то 20
минута одмах по отварању расправе по тачки
дневног реда чији је предлагач, односно представник
предлагача, односно известилац, као и да буде
последњи говорник пре закључења расправе по тој
тачки, у трајању од 10 минута.

Уколико предлагач, у складу са одредбама
овог Пословника, одреди више од једног лица за
представника предлагача, време за њихово укупно
излагање не може бити дуже од времена утврђеног
ставом 2. овог члана.

Шеф сваке одборничке групе, председник
општине, заменик председника општине и члан
Општинског већа, има право да говори укупно 10
минута по свакој тачки дневног реда.

Говор одборника у расправи по тачки дневног
реда може трајати до 5 минута, с тим што одборник о
истом питању може добити реч само једанпут.

Скупштина може да одлучи да по одређеним
питањима говори представник појединих предузећа,
установа и других облика организовања, као и
поједини грађани, највише до 5 минута.

Изузетно, на предлог председника
Скупштине, Скупштина може да одлучи да време
трајања говора појединих представника из става 6.
овог члана траје и дуже од утврђеног времена.

Председник Скупштине ће у случају
прекорачења времена излагања утврђеног одредбама
овог члана, опоменути говорника да је време
протекло, а ако овај у току наредног минута не
заврши говор, одузеће му реч.

Члан 133.
Свако питање се расправља док о њему има

пријављених говорника.
Расправу по одређеној тачки дневног реда

закључује председник Скупштине, када се исцрпи
листа пријављених говорника излагањем предлагача,
уколико предлагач то право жели да искористи.

Кад се закључи расправа о одређеном
питању, не може се поново отварати.

Члан 134.
Нико не може прекидати говорника нити га

опомињати, осим председника Скупштине у
случајевима предвиђеним овим Пословником.

Председник Скупштине је дужан да се стара
да говорник не буде ометан у свом излагању.

За време говора одборника или других
учесника у расправи није дозвољено добацивање,



________________________СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.1_ ____ ____ _ 30.01.2019.78

односно ометање говорника.
Говорник може да говори само о питању које

је на дневном реду.
Ако се говорник удаљи од тачке дневног реда

о којој траје расправа, или од дефинисања повреде
Пословника, председник ће га опоменути.

Уколико одборник и поред опомене настави
да говори чинећи повреду из става 5. овог члана,
председник ће му одузети реч.

Члан 135.
Председник Скупштине, када председава

седницом Скупштине, ако жели да учествује у
расправи, препушта председавање заменику
председника Скупштине.

9. Реплика

Члан 136.
Уколико се говорник у свом излагању на

седници Скупштине увредљиво изрази о одборнику,
односно другом позваном лицу на седници, на
расној, верској, националној или родној основи, или
на други начин увреди његов углед и достојанство
наводећи његово име и презиме или функцију, или
говори о стварима које се односе на његов приватни
живот или приватни живот чланова његове
породице, одборник, односно друго позвано лице на
кога се излагање односи, има право на реплику.

Уколико се увредљиви изрази односе на
одборничку групу, односно политичку странку чији
одборници чине неку од одборничких група, у име
одборничке групе право на реплику има шеф
одборничке групе.

Постојање основа за реплику процењује
председник Скупштине.

Председник Скупштине може ускратити
право на реплику, уколико оцени да нису испуњени
услови из става 1. и 2. овог члана.

Уколико председник Скупштине процени
постојање основа за реплику, лицима из става 1. и 2.
овог члана даје реч чим је затраже.

Реплика не може трајати дуже од 3 минута.
Није дозвољена реплика на реплику.

Члан 137.
Уколико одборник, шеф одборничке групе,

односно друго позвано лице при коришћењу права на
реплику, увреди одборника, друго позвано лице или
одборничку групу на начин утврђен чланом 136. овог
Пословника, председник Скупштине ће га
опоменути, а уколико након опомене настави са
повредама из члана 136. овог Пословника,
председник Скупштине ће му одузети реч.

10. Повреда Пословника

Члан 138.
Одборнику који затражи да говори о повреди

овог Пословника, председник даје реч чим је
затражи, односно, одмах по завршетку излагања
претходног говорника.

Одборник може да укаже на повреду
Пословника у сваком тренутку и пре отварања
расправе.

Образложење повреде овог Пословника не
може трајати дуже од 3 минута.

Одборник који је затражио да говори о
повреди Пословника обавезан је да пре образложења
повреде, наведе члан овог Пословника који је по
његовом мишљењу повређен.

Ако одборник пре почетка образложења не
наведе члан овог Пословника који је по његовом
мишљењу повређен, председник је дужан да га
опомене.

Ако и после изречене опомене одборник
настави да говори чинећи повреде из става 4. овог
члана или нa други oчиглeдaн нaчин злoупoтрeби
право на указивање на повреду Пословника,
председник Скупштине ће му одузети реч.

Председник Скупштине може да да
објашњење поводом изречене примедбе на повреду
Пословника.

Ако одборник не буде задовољан датим
објашњењем, председник Скупштине одмах позива
одборнике да одлуче о изреченој повреди наведеног
члана овог Пословника.

Скупштина одлучује о евентуалној повреди
Пословника већином гласова присутних одборника.

11. Одлагање, прекид и паузе у току
седнице

Члан 139.
Председник Скупштине може одложити

седницу Скупштине када утврди недостатак
потребне већине одборника за почетак седнице
Скупштине, док се кворум не обезбеди, а најдуже 2
за сата.

Ако се утврди да ни после одлагања у случају
из става 1. овог члана, седници није присутна
потребна већина одборника, председник Скупштине
одлаже седницу за одговарајући дан и сат.

У случају из става 2. овог члана председник
Скупштине обавестиће одборнике и друга лица која
су по одредбама овог Пословника позвана, о почетку
седнице која је одложена, у складу са одредбама овог
Пословника.

Члан 140.
Седница Скупштине може се одложити и

када услед обимности дневног реда или из других
разлога, не може да се заврши расправа или
одлучивање по свим тачкама дневног реда у заказани
дан, у случајевима који онемогућавају рад
Скупштине, као и из других оправданих разлога.
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У случајевима из става 1. овог члана,
председник Скупштине или шеф одборничке групе
могу предложити да се седница Скупштине одложи.

О одлагању седнице Скупштине у случају из
става 1. овог члана, Скупштина одлучује већином
гласова присутних одборника, одмах по изношењу
предлога.

Члан 141.
Председник Скупштине одређује прекид

седнице Скупштине у случајевима настанка
инцидентних околности због којих Скупштина не
може да настави рад.

О дану и часу наставка прекинуте седнице из
става 1. овог члана, председник Скупштине
обавештава одборнике одмах по прекиду седнице
или накнадно, писаним путем.

Наставак седнице почиње тачком дневног
реда код које је прекид и наступио.

Члан 142.
Председник Скупштине може да одреди

паузу у раду Скупштине и утврђује трајање паузе.
У току седнице Скупштине, председник

Скупштине може одредити паузу седнице, не дужу
од 20 минута, како би одржао заједнички састанак са
шефовима одборничких група ради усаглашавања
ставова о одређеним тачкама дневног реда, као и
ради обезбеђивања нормалног рада и одлучивања у
Скупштини. О резултатима усаглашавања
председник Скупштине обавезно извештава
одборнике у наставку седнице Скупштине.

Скупштина може на предлог председника
Скупштине или на предлог шефа одборничке групе,
да одлучи да ради без паузе, о чему одлучује одмах
по изношењу предлога.

12. Одржавање реда на седници

Члан 143.
О реду на седници Скупштине стара се

председник Скупштине.
Председник Скупштине, због повреде реда на

седници, изриче мере:
- опомену и
- одузимања речи.

Скупштина, на предлог председника
Скупштине, изриче и меру удаљења са седнице,
већином гласова присутних одборника.

Евиденцију о изреченим мерама води
секретар Скупштине.

Члан 144.
Опомена се изриче одборнику:
-који говори пре него што је затражио и

добио реч;
-који, и поред упозорења председника

Скупштине, говори о питању које није на дневном

реду;
-ако на било који начин омета излагање

говорника;
-ако износи чињенице и оцене које се односе

на приватни живот других лица;
-ако употребљава псовке и друге увредљиве

изразе;
-ако другим поступцима нарушава ред на

седници или поступа противно одредбама овог
Пословника.

Члан 145.
Мера одузимања речи изриче се одборнику

коме је претходно изречена опомена, а који и после
тога чини повреду из члана 144. овог Пословника.

Одборник коме је изречена мера одузимања
речи дужан је да се, без одлагања, удаљи од
говорнице. У супротном, председник Скупштине
налаже искључење озвучења, а по потреби одређује
прекид седнице Скупштине.

Мера одузимања речи не односи се на право
одборника на реплику у даљем току седнице.

Члан 146.
Мера удаљења са седнице изриче се

одборнику који и после изречене мере одузимања
речи омета или спречава рад на седници, не поштује
одлуку председника Скупштине о изрицању мере
одузимања речи, или наставља да чини друге
прекршаје у смислу члана 144. овог Пословника, као
и у другим случајевима одређеним овим
Пословником.

Мера удаљења са седнице изриче се
одборнику и без претходно изречених мера опомене
и одузимања речи, у случају физичког напада,
односно другог сличног поступка којим се угрожава
физички или морални интегритет учесника седнице у
сали Скупштине.

Одборник коме је изречена мера удаљења са
седнице дужан је да се одмах удаљи из сале у којој се
одржава седница Скупштине.

Уколико одборник одбије да се удаљи из сале
у којој се седница Скупштине одржава, председник
Скупштине ће наложити дежурнoм раднику
Одељења за општу управу и заједничке послове или
дежурном раднику обезбеђења овлашћенoм за
одржавање реда у згради коју користе органи
Општине, да тог одборника удаљи са седнице и
одредиће прекид до извршења мере удаљења.

Одборник коме је изречена мера удаљења са
седнице нема право на накнаду трошкова насталих
вршењем одборничке дужности из члана 198. овог
Пословника, за седницу на којој је мера изречена.

Члан 147.
Ако председник Скупштине редовним мерама

не може да одржи ред на седници, одредиће прекид у
трајању потребном да се успостави ред.
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Члан 148.
Мере опомене, одузимања речи и удаљења са

седнице примењују се за седницу Скупштине на којој
су изречене.

Члан 149.
У просторији у којој се одржава седница

Скупштине забрањено је уношење оружја,
коришћење мобилних телефона и других средстава и
предмета који могу ометати рад Скупштине.

На седницу није дозвољен долазак лица која
су под дејством наркотика или су у алкохолисаном
стању.

13. Одлучивање

Члан 150.
По закључивању расправе по тачки утврђеног

дневног реда, Скупштина прелази на одлучивање.

Члан 151.
Скупштина одлуке доноси већином гласова

присутних одборника, уколико законом или
Статутом није утврђено другачије.

Изузетно од става 1. овог члана, Скупштина,
већином гласова од укупног броја одборника:
1) доноси Статут;
2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
3) доноси план развоја Општине и стратегије којима
се утврђују правци деловања Општине у одређеној
области;
4) доноси просторни план;
5) доноси урбанистичке планове;
6) одлучује о јавном задуживању Општине;
7) одлучује о сарадњи и удруживању са другим
јединицама локалне самоуправе и о сарадњи са
јединицама локалне самоуправе у другим државама;
8) одлучује о образовању, подручју за које се
образује, промени подручја и укидању месних
заједница и других облика месне самоуправе;
9) одлучује о називима улица, тргова, градских
четврти, заселака и других делова насељених места;
10) утврђује празник Општине;
11) одлучује о додели звања „почасни грађанин“
Општине;
12) усваја Етички кодекс и
13) одлучује и у другим случајевима утврђеним
законом и Статутом.

Члан 152.
Скупштина одлучује гласањем одборника, на

начин, по поступку и већином утврђеном законом,
Статутом, одлукама Скупштине и овим
Пословником.

Гласање на седници Скупштине је јавно,
осим када је законом, Статутом или овим
Пословником уређено другачије.

Одборници гласају изјашњавањем "за"

предлог или "против" предлога или се уздржавају од
гласања.

Гласање се врши дизањем руке.
Председник Скупштине прво позива да се

изјасне одборници који гласају "за", затим они који
гласају "против" а потом они који се уздржавају од
гласања.

Члан 153.
На захтев одборника или одборничке групе,

Скупштина може, без расправе, одлучити да се гласа
прозивком, на начин одређен овим Пословником.

Ако Скупштина одлучи да се гласа
прозивком, секретар Скупштине прозива одборнике
по списку одборника, а сваки прозвани одборник
изговара реч "за", "против", или "уздржан".
Председник Скупштине понавља име и презиме
одборника који је гласао и његову изјаву, односно
утврђује да је одсутан или да не жели да гласа.

Секретар Скупштине записује изјаву
одборника или његову одсутност, уз његово име и
презиме на списку.

Ако Скупштина одлучи да се гласа
прозивком у поступку именовања, односно
постављења у коме је предложено два или више
кандидата одборници који приступају гласању
изговарају пуно име и презиме кандидата за које
гласају.

Члан 154.
Након обављеног гласања, председник

Скупштине закључује гласање и саопштава резултат
гласања.

Одлука се сматра донетом ако је за њу
гласало више од половине присутних одборника,
односно законом, Статутом или одлуком Скупштине
утврђена већина за њено доношење.

Члан 155.
Седницу Скупштине закључује председник

Скупштине после спроведеног одлучивања по
дневном реду.

14. Записник

Члан 156.
О раду на седници Скупштине води се

записник.
Ток седнице Скупштине бележи се тонским

или дигиталним записом и трајно се чува.
Тонски снимак  са седнице Скупштине чува

се у архиви Општинских управа у складу са
прописима.
Служба за скупштинске и нормативне послове је
обавезна да достави одборнику, одборничкој групи и
овлашћеном предлагачу, на њихов захтев, копију
тонског снимка седнице Скупштине.

Са седнице се прави извод из записника који
се доставља одборницима уз позив за наредну
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седницу.
Извод из записника обавезно садржи: време и

место одржавања седнице, имена председавајућег и
секретара, имена оправдано и неоправдано одсутних
одборника, кратак ток седнице са назнаком питања о
којима се расправљало и одлучивало и именима
говорника, резултат гласања о појединим питањима,
име и презиме одборника који је издвојио мишљење
(уколико је одборник захтевао да се издвајање
мишљења унесе у записник) и назив свих аката
донетих на седници.

Извод из записника потписују председник и
секретар Скупштине.

IX ПОСТУПАК ДОНОШЕЊA ОДЛУКА И
ДРУГИХ АКАТА У СКУПШТИНИ

1. Акта Скупштине и поступак предлагања
аката

Члан 157.
Скупштина као основни правни акт доноси

Статут.
Скупштина у вршењу послова из своје

надлежности доноси: одлуку, пословник, решење,
закључак, декларацију, резолуцију, препоруку, план,
програм и друге акте у складу са законом, Статутом
и овим Пословником.

Члан 158.
Одлуком се на општи начин уређују питања

из надлежности Скупштине.
Пословником се уређују питања од значаја за

организацију и рад Скупштине.
Решењем се одлучује о појединачним

правима, обавезама и правним интересима лица у
складу са законом, Статутом и одлукама Скупштине.

Закључком се одлучује о процедуралним
питањима, о прихватању одређених предлога,
утврђују ставови о томе, шта, како и на који начин
треба убудуће поступати у појединачним питањима,
односно стварима, иницира доношење одлука,
односно другог општег или појединачног акта.

Члан 159.
Предлог за доношење или промену Статута

општине може поднети најмање 5% грађана са
бирачким правом на територији Општине, 1/3
одборника, председник општине и надлежно радно
тело Скупштине.

Право предлагања одлука и других аката
имају Општинско веће, одборник, односно
одборничка група, радна тела Скупштине, као и
предлагачи овлашћени законом и Статутом.

Члан 160.
Овлашћени предлагач акта из члана 158. овог

Пословника подноси предлог акта у облику у коме се
акт доноси, са образложењем.

Образложење би требало да садржи урађену
анализу ефеката прописа, а у сваком случају оно
мора да садржи:

- правни основ;
- разлоге за доношење акта;
- објашњење циља који се доношењем акта
жели постићи;
- објашњење основних правних института и
образложење конкретних решења;
- процену износа финансијских средстава
потребних за спровођење акта;
- преглед одредаба одлуке које се мењају,
односно допуњују, ако се предлаже одлука о
изменама, односно допунама.

Предлог акта који је утврђен након
спроведене јавне расправе обавезно садржи и
извештај који садржи приказ свих предлога и
сугестија датих у јавној расправи, са образложењем
разлога због којих поједини предлози или сугестије
нису прихваћени.

Предлог акта из става 3. овог члана објављује
се на званичној интернет презентацији Општине
најкасније 8 дана пре разматрања на седници
Скупштине.

Члан 161.
Предлог акта који је упућен Скупштини,

председник Скупштине одмах по пријему обавезно
доставља надлежним одборима и Општинском већу,
ако Општинско веће није предлагач.

Ако предлог акта није припремљен у складу
са овим Пословником, председник Скупштине
затражиће од предлагача да предлог акта усклади са
одредбама овог Пословника, при чему ће прецизно
навести у чему се састоји та неусклађеност.

Предлагач акта може у року од 15 дана да
поднесе предлог акта усклађен са одредбама овог
Пословника.

Уколико предлагач не усклади предлог акта у
складу са ставом 1. и 2. овог члана, предлог акта
сматра се повученим.

Члан 162.
Председник Скупштине, на основу извештаја

секретара Скупштине о пристиглим материјалима,
одлучује на којој седници ће се материјали, односно
акти упућени и достављени председнику Скупштине
у складу са одредбама овог Пословника, уврстити у
предлог дневног реда седнице, осим када се ради о
предлозима за које је овим Пословником утврђено да
се морају уврстити у предлог дневног реда прве
наредне седнице.

Члан 163.
Предлог акта, пре разматрања у Скупштини,

обавезно разматрају надлежни одбори и Општинско
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веће, ако Општинско веће није предлагач аката.
Надлежни одбори и Општинско веће, ако није

предлагач акта, у својим извештајима, могу
предложити Скупштини да прихвати или не
прихвати предлог акта.

Уколико надлежни одбори и Општинско веће
предложе прихватање акта, дужни су да наведу да ли
акт прихватају у целини или са изменама које
предлажу у форми амандмана.

2. Амандман

Члан 164.
Амандман - предлог за промену члана

предлога општег акта, могу поднети Општинско
веће, одборничка група, одборник и радна тела
Скупштине.

Амандман садржи назив предлога акта на
који се амандман односи, пун текст измене,
образложење са разлозима за подношење амандмана
и назив подносиоца амандмана.

Предлог за промену члана предлога општег
акта којим се исправљају очигледне, односно
штампарске грешке на које у току седнице
скупштине укаже одборник или надлежно радно тело
скупштине, не подноси се у форми амандмана и
предлагач акта га може одмах прихватити у ком
случају постаје саставни део општег акта.

Члан 165.
Амандман се подноси председнику

Скупштине у писаном облику, са образложењем,
почев од дана достављања предлога акта, а
најкасније 24 сати пре сата одређеног за одржавање
седнице за коју је предложено разматрање тог
предлога акта.

Подносилац амандмана не може да сам или
заједно са другим одборницима, поднесе више
амандмана на исти члан предлога акта.

Члан 166.
Поднете амандмане председник Скупштине

упућује предлагачу акта, надлежним одборима и
Општинском већу ако оно није предлагач акта.

Амандмане које Одбор за прописе и управу
одбаци као неблаговремене, непотпуне, супротне
закону, увредљиве или упућене супротно одредбама
овог Пословника, не могу бити предмет расправе, ни
одлучивања на седници Скупштине.

О амандманима из става 2. овог члана Одбор
сачињава посебан извештај и доставља га
Скупштини.

Члан 167.
Предлагач акта, надлежни одбори и

Општинско веће, дужни су да, пре седнице
Скупштине, размотре амандмане који су поднети на
предлог акта и да Скупштину обавесте за које

амандмане предлажу да их Скупштина прихвати, а за
које да их одбије.

Члан 168.
Амандман са којим се сагласи предлагач акта

постаје саставни део предлога акта и о њему се
Скупштина посебно не изјашњава.

Уколико предлагач акта поднесе амандман на
акт чији је предлагач, амандман постаје саставни део
предлога акта и о њему се Скупштина посебно не
изјашњава.

Члан 169.
О поднетом амандману отвара се расправа.
Излагање о поднетом амандману не може

трајати дуже од 3 минута.

Члан 170.
Скупштина одлучује о поднетим

амандманима по редоследу чланова предлога општег
акта.

Ако је поднето више амандмана на исти члан
предлога акта, прво се одлучује о амандману којим
се предлаже брисање одредбе тога члана, а затим о
амандману којим се предлаже измена целог члана.

О амандманима одборници гласају "за",
"против" или се уздржавају од гласања.

О амандманима на акт се одлучује истом
већином гласова која је потребна за доношење акта.

3. Доношење аката по хитном поступку

Члан 171.
Акт се изузетно може донети и по хитном

поступку.
Ако за доношење појединог акта постоји

неодложна потреба или ако би недоношење таквог
акта у одређеном року имало или могло имати
штетне последице по интересе грађана или правних
лица, односно за обављање послова из надлежности
Општине, предлог акта може се изнети Скупштини
на разматрање и одлучивање без претходног
разматрања у радним телима Скупштине.

Предлагач акта је дужан да у писаном
образложењу предлога акта наведе разлоге.

Члан 172.
Предлог акта за чије се доношење предлаже

хитни поступак може се ставити на дневни ред
седнице Скупштине ако је поднет најкасније до
утврђивања дневног реда те седнице.

Члан 173.
Предлог да се акт донесе по хитном поступку

Скупштини могу поднети Општинско веће, 1/3
одборника или Одбор за прописе и управу.

Предлог се подноси председнику Скупштине
у писаној форми, са образложењем. Скупштина се
одмах изјашњава о томе да ли прихвата предлог.
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Ако Скупштина прихвати предлог да се акт
донесе по хитном поступку, тај предлог постаје прва
тачка дневног реда.

Предлог акта, који је предмет разматрања,
расправе и одлучивања на седници Скупштине
заказаној по хитном поступку, не разматрају
надлежни одбори.

Члан 174.
О предлогу акта посебно се изјашњава

Општинско веће, у писаној или усменој форми,
уколико оно није предлагач акта.

Амандман на предлог акта који се доноси по
хитном поступку може бити дат у писаној или
усменој форми до закључивања расправе по тој
тачки дневног реда.

О амандману из става 3. овог члана
Скупштина одлучује без изјашњавања надлежних
одбора.

4. Поступак за доношење појединачних
аката по скраћеном поступку

Члан 175.
У скраћеном поступку Скупштина одлучује

без претходне расправе.

Члан 176.
У скраћеном поступку Скупштина може да

одлучује о појединачним актима.
Одлучивање по скраћеном поступку може да

се спроведе само ако су предлози из става 1. овог
члана, у предлогу дневног реда седнице Скупштине
посебно груписани и означени као "предлози о
којима се одлучује по скраћеном поступку".

Члан 177.
У материјалу који се одборницима доставља

уз позив за седницу, мора се у прописаној форми
доставити предлог акта о коме се одлучује по
скраћеном поступку, и образложење предлога.

5. Израда, потписивање и објављивање
аката

Члан 178.
Акта Скупштине израђују се на основу

изворника записника о раду седнице на којој су
донети.

Акта Скупштине потписује председник
Скупштине.

Изворник акта поднетог на потпис
председнику Скупштине својим потписом претходно
оверава секретар Скупштине. На основу изворника
акта сачињавају се отправци акта који су истоветне
садржине као изворник акта.

О изради изворника аката и њихових
отправака, о чувању изворника аката и њиховој
евиденцији, објављивању аката Скупштине и

њиховом достављању заинтересованим органима и
организацијама стара се организациона јединица
Општинске управе надлежна за скупштинске
послове.

Акта Скупштине објављују се у "Службеном
листу општине Параћин", у складу са посебном
одлуком Скупштине.

X СВЕЧАНА СЕДНИЦА

Члан 179.
Свечану седницу Скупштине сазива

председник Скупштине поводом 27.септембра – Дана
општине Параћин.

Седница Скупштине сазвана поводом Дана
општине Параћин је свечаног и протоколарног
карактера.

Свечана седница Скупштине одржава се у
сали Скупштине или на другом прикладном месту
које одговара свечарском поводу њеног одржавања.

Члан 180.
Свечану седницу Скупштине сазива

председник Скупштине свечаном позивницом.
Свечана позивница садржи програм

свечаности поводом обележавања празника Општине
и у њој је обавезно назначен дан и час одржавања
седнице, односно сала у којој ће седница бити
одржана.

На свечаној седници Скупштине уручују се
признања и награде Општине.

Члан 181.
За одржавање свечане седнице Скупштине

није потребно присуство већине од укупног броја
одборника.

На свечаној седници Скупштине не отвара се
расправа.

На свечану седницу Скупштине обавезно се
позивају добитници признања почасног и заслужног
грађанина.

На свечаној седници Скупштине, поред
председника Скупштине, односно председника
општине који уручују признања и награде, могу
говорити лауреати, односно добитници признања и
награда за годину у којој им се признање и награда
додељује, као и истакнути гости који желе да се
обрате одборницима и позваним гостима.

XI РАД СКУПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ
НЕПОСРЕДНЕ РАТНЕ ОПАСНОСТИ, РАТНОГ
СТАЊА ИЛИ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Члан 182.
У случају непосредне ратне опасности или

ванредног стања Скупштина ради по овом
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Пословнику, ако конкретне прилике и околности то
дозвољавају.

Ако у наведеним условима није могућ рад по
овом Пословнику, Скупштина на првој седници
доноси посебан Пословник о свом раду и
остваривању функција у насталим околностима.

Члан 183.
Председник Скупштине у случају непосредне

ратне опасности или ванредног стања:
-одређује време и место одржавања седнице

Скупштине;
-одлучује о начину позивања одборника на

седницу и о начину и роковима достављања
материјала за седницу;

-по потреби може одредити посебан начин
вођења и чувања записника, бележака и других
докумената Скупштине и њених органа, наложити да
се одређени материјали не стављају на располагање
средствима јавног информисања и предузети друге
мере у циљу безбедности и заштите;

-успоставља контакте и сарадњу са
одговарајућим државним и војним органима
Републике Србије и предузима мере за реализацију
донетих закона, одлука, закључака, наређења и
других аката ових органа;

-одлучује о начину рада Општинске управе у
циљу што успешнијег остваривања послова и
задатака у насталим околностима.

Члан 184.
Одборници су дужни да у случајевима

непосредне ратне опасности, ратног или ванредног
стања, извештавају секретара Скупштине о свакој
промени адресе, пребивалишта или боравишта.

Члан 185.
У случају ратног стања Општинско веће

доноси акте из надлежности Скупштине, с тим што је
дужно да их поднесе на потврду Скупштини, чим она
буде у могућности да се састане.

XII ЈАВНОСТ РАДА СКУПШТИНЕ И РАДНИХ
ТЕЛА СКУПШТИНЕ

Члан 186.
Седнице Скупштине су јавне.
За јавност рада Скупштине одговоран је

председник Скупштине.
Седнице Скупштине су отворене за јавност и

могу се директно преносити путем ТВ и радио
преноса и других средстава и начина информисања.

Радио и телевизијске станице, као и портали
могу преносити ток седнице Скупштине, уколико
Скупштина друкчије не одлучи у складу са
Пословником.

Радио и телевизијске станице које преносе

ток седнице скупштине, израђују снимак, тонски
запис, који достављају Служби за скупштинске и
нормативне послове.

У случају техничких сметњи за директан ТВ
пренос, председник Скупштине ће одредити краћу
паузу у трајању до 15 минута.

Ако ни после протека рока из става 3. овог
члана не буду отклоњене техничке сметње, седница
ће се наставити.

Члан 187.
Седница Скупштине може бити у целини или

делимично затворена за јавност, из разлога
безбедности и одбране земље и другим случајевима
предвиђеним законом.

Образложени предлог за искључење јавности
може дати председник Скупштине, Општинско веће
или најмање 1/3 одборника и о њему се гласа без
претреса.

Одлука о искључењу јавности је донета ако
се за њу изјаснила већина од укупног броја
одборника.

Седници Скупштине која је затворена за
јавност могу присуствовати само одборници,
председник општине и стручна лица која помажу у
раду седнице Скупштине.

Председник Скупштине је дужан да лица из
става  4. овог члана упозори на обавезу да чувају као
тајну оно што сазнају током седнице која је
затворена за јавност.

Скупштина може одлучити да објави кратак
извештај о раду са седнице која није јавна.

Члан 188.
Седници Скупштине могу да присуствују и

заинтересовани грађани, односно представници
предузећа, установа и других јавних служби чији је
оснивач Општина, месних заједница, удружења и
слично, који своје присуство најаве организационој
јединици Општинске управе надлежној за
скупштинске послове, најкасније 48 сати пре
одржавања седнице, осим када се седница држи без
присуства јавности.

У случају да не постоје техничке могућности
или за то потребан простор да сви заинтересовани
присуствују седници Скупштине, председник
Скупштине може, у циљу обезбеђивања несметаног
тока седнице, ограничити укупан број грађана и
одлучити коме ће омогућити присуство седници,
полазећи од редоследа пријављивања и интереса
пријављених за тачке на дневном реду и истовремено
ће позвати остале пријављене грађане и
представнике удружења да своје предлоге и
коментаре доставе у писаној форми, које ће
председник Скупштине доставити одборницима
најкасније до почетка седнице.

Грађанин коме је омогућено да присуствује
седници Скупштине, у обавези је да на улазу у салу
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за седнице овлашћеном лицу покаже своју личну
карту ради идентификације и уношења у евиденцију
присутних на седници.

Члан 189.
Представници средстава јавног информисања

имају право да присуствују седницама Скупштине и
њених радних тела ради обавештавања јавности о
њиховом раду.

Представницима средстава јавног
информисања стављају се на располагање предлози
одлука, других прописа и општих аката, као и
информативни и документациони материјали о
питањима из рада Скупштине и њених радних тела.

Представницима средстава јавног
информисања обезбеђују се потребни технички
услови за праћење рада на седницама Скупштине и
њених радних тела.

Члан 190.
Скупштина може да изда службено

саопштење за средства јавног информисања.
Конференцију за штампу, у вези са питањима

која разматра Скупштина, може да одржи
председник Скупштине, заменик председника
Скупштине, одборничка група или одборник кога
овласти Скупштина, а председник радног тела
Скупштине о питањима из надлежности тог радног
тела.

Члан 191.
У циљу обавештавања јавности о раду

Скупштине и њених радних тела, на званичној
интернет презентацији Општине објављују се:

-информатор о раду Скупштине;
-обавештење о времену и месту одржавања

седница Скупштине, са предлогом дневног реда;
-одлуке и друга акта донета на седници

Скупштине;
-нацрти одлука и других аката о којима се

спроводи јавна расправа, са обавештењем о времену
и месту одржавања јавне расправе;

-''Службени лист општине Параћин'' у
електронској форми;

-предлози аката, као и акта донета од стране
Скупштине, за која је јавност посебно
заинтересована.
            О објављивању аката из става 1. овог члана
стара се секретар Скупштине.

XIII ПРАВА И ДУЖНОСТИ ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ

1. Права и дужности одборника

Члан 192.
Право је и дужност одборника да бира и буде

биран на функције у Скупштини, органе Општине и
радна тела Скупштине, да учествује у раду

Скупштине и радних тела чији је члан, подноси
амандмане на предлог општег акта, тражи
информације и податке који су му потребне за
остваривање функције одборника и да учествује у
другим активностима Скупштине.

Одборник је дужан да присуствује седницама
Скупштине и седницама радних тела Скупштине у
која је биран.

У случају оправдане спречености да
присуствује седници, одборник је дужан да
благовремено пријави своје одсуство секретару
Скупштине.

Председник Скупштине, односно председник
радног тела Скупштине може да одобри одборнику
одсуство са седнице, о чему обавештава присутне на
седници.

У случају поступања супротно ставу 2. овог
члана, одборник нема право на накнаду из члана 197.
овог Пословника.

Члан 193.
Одборник је дужан да одмах по сазнању, а

најкасније првог наредног радног дана, Савету за
праћење примене Етичког кодекса писмено пријави
постојање приватног интереса, у смислу закона којим
се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу
јавних функција, у погледу предмета предлога
одлуке или другог општег акта о којем ће бити
расправљано и да о томе обавести јавност.

Сматраће се да приватни интерес одборника
не постоји уколико се ради о предлогу одлуке или
другом општем акту који се односи на све грађане на
територији Општине.

Члан 194.
Одборник не може бити позван на кривичну

одговорност, притворен или кажњен због изнетог
мишљења или давања гласа на седници Скупштине
или радних тела.

Члан 195.
Одборник има право да предлаже Скупштини

расправу о одређеним питањима.
Одборник има право да буде обавештаван о

свим питањима чије му је познавање потребно ради
вршења функције одборника.

Одборник има право да му се редовно
достављају службене публикације, информативни
материјали и документациони материјали о
питањима која су на дневном реду Скупштине, као и
о другим питањима из делокруга Скупштине.

Одборник има право да од председника
Скупштине, председника сталних радних тела
Скупштине, осталих функционера Скупштине и
начелника Општинске управе тражи податке,
обавештења и објашњења о питањима која се односе
на послове из оквира њихових права и дужности, а
која су му потребна за вршење функције одборника.

За благовремено достављање обавештења,
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тражених података, списа и упутстава одговоран је
секретар Скупштине општине, а начелник
Општинске управе када се обавештење, тражени
податак, спис и упутство односе на делокруг и рад
Општинске управе.

2. Одборничка питања

Члан 196.
Одборник има право да поставља одборничка

питања на крају седнице, пошто Скупштина заврши
рад по свим тачкама дневног реда, с тим што је
дужан да питање достави непосредно председнику
Скупштине у писаном облику.

Одборничка питања морају бити јасно
формулисана.

Лица којима су упућена одборничка питања
морају одборнику дати одговор.

Објашњења, обавештења и одговори на
постављена одборничка питања дају се, ако је
могуће, на истој седници, а ако то није могуће, на
првој наредној седници.

Када се одговор на одборничко питање не
даје на истој седници на којој је питање постављено,
одговор се, по правилу, даје у писаном облику
одборнику који је одборничко питање поставио,
најкасније у року од 15 дана од дана одржавања
седнице на којој је питање постављено.

Изузетно, ако је у припреми одговора из
става 3. овог члана потребно утврдити одређене
чињенице чије утврђивање захтева дуже време или
сложенију анализу, рок за давање одговора на
одборничко питање може се продужити, али не више
од 30 дана.

На захтев одборника који је питање поставио,
одговор се доставља свим одборницима.

Одговор на одборничко питање треба бити
кратак, јасан и директан и, по правилу, треба да
садржи предлоге за решавање проблема на које се
питање односи.

Ако одборник није задовољан одговором,
може предложити Скупштини да се лице коме је
питање постављено позове на наредну седницу
Скупштине, а може тражити и да се о одговору
отвори расправа на једној од наредних седница
Скупштине. О предлогу одборника Скупштина се
изјашњава без претреса.

Члан 197.
Општинска управа обезбеђује, у оквиру

својих задатака, услове за вршење функције
одборника и на њихово тражење, по налогу
начелника управе:

-пружа им стручну и административно-
техничку помоћ у изради предлога које они подносе
Скупштини и радним телима Скупштине;

-обезбеђује им коришћење "Службеног листа

Параћин", као и допунску документацију за поједина
питања која су на дневном реду Скупштине или
њених радних тела;

-стара се о обезбеђењу услова за рад
одборничких група, у складу са просторним
могућностима.

3. Накнада трошкова одборницима

Члан 198.
Одборник има право на накнаду трошкова

насталих вршењем одборничке дужности у
случајевима и у висини утврђеној посебном одлуком
Скупштине.

4. Одборничка легитимација

Члан 199.
Одборнику се, после извршене потврде

мандата, издаје одборничка легитимација, у року од
15 дана од дана комплетирања документације.
Одборничку легитимацију потписује председник
Скупштине.

Одбор за административно-мандатна питања
прописује садржину, облик и начин издавања
легитимације и вођење евиденције издатих
легитимација.

5. Престанак мандата одборника

Члан 200.
Одборнику престаје мандат пре истека

времена на које је изабран:
1. подношењем оставке;
2. доношењем одлуке о распуштању

Скупштине;
3. ако је правноснажном судском одлуком

осуђен на безусловну казну затвора у трајању од
најмање 6 месеци;

4. ако је правноснажном одлуком лишен
пословне способности;

5. преузимањем посла, односно функције које
су, у складу са законом, неспојиве с функцијом
одборника;

6. ако му престане пребивалиште на
територији Општине;

7. губљењем држављанства и
8. ако наступи смрт одборника.

Члан 201.
Одборник може поднети оставку на функцију

одборника.
Одборник може поднети оставку усмено на

седници Скупштине, а између две седнице подноси
је у форми оверене писане изјаве.

После подношења усмене оставке одборника,
Скупштина без одлагања, на истој седници утврђује
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да је одборнику престао мандат.
О оставци коју је одборник поднео између

две седнице, Скупштина је дужна да одлучи на првој
наредној седници.

Одборник може опозвати поднету оставку све
док Скупштина не утврди престанак његовог
мандата.

Ако одборнику престаје мандат наступањем
случаја из члана 199. тачке 2. до 8, Скупштина на
првој наредној седници, после обавештења о
наступању таквог случаја, утврђује да је одборнику
престао мандат.

Када одборнику престане мандат пре истека
времена на које је изабран, мандат новог одборника
утврђује се у складу са Законом о локалним
изборима.

Члан 202.
Одборник лично подноси оставку, оверену

код органа надлежног за оверу потписа, председнику
Скупштине, у року од 3 дана од дана овере.

Председник Скупштине је дужан да поднету
оставку стави на дневни ред Скупштине на првој
наредној седници, са предлогом да то буде прва
тачка дневног реда.

XIV САРАДЊА СКУПШТИНЕ СА
СКУПШТИНАМА ДРУГИХ ОПШТИНА И
ГРАДОВА

Члан 203.
Скупштина сарађује са скупштинама,

односно представничким телима других општина у
земљи и иностранству.

Скупштина сарађује и са невладиним
организацијама, хуманитарним и другим
организацијама.

Члан 204.
Сарадња се остварује у складу са програмом

који Скупштина доноси сваке године на предлог
председника Скупштине и шефова одборничких
група.

Сарадња се остварује узајамним посетама
делегација Скупштине или њених функционера
скупштинама других општина и градова, давањем
мишљења о појединим значајним питањима из
надлежности Скупштине, као и разменом
информација и других материјала и публикација.

Састав делегација, као и циљеве и задатке
сваке посете утврђују председник Скупштине и
шефови одборничких група. Делегација мора
одражавати састав Скупштине.

Делегација, односно функционер или
одборник је дужан да у року од 15 дана од завршетка
посете Скупштини поднесе извештај о обављеној
посети.

XV АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ АКТА
СКУПШТИНЕ, ТУМАЧЕЊЕ, ДОНОШЕЊЕ,

ПРОМЕНА И ПРИМЕНА ПОСЛОВНИКА

Члан 205.
Предлог за доношење аутентичног тумачења

акта Скупштине може поднети свако правно или
физичко лице. Предлог мора бити поднет у писаном
облику и образложен. Скупштина, на предлог
Одбора за прописе и управу Скупштине, доноси
аутентично тумачење акта чији је доносилац.

Када се на седници Скупштине постави
питање правилне примене одредби Пословника,
стручно тумачење даје секретар Скупштине.

Члан 206.
Предлог за доношење и промену Пословника

може поднети 1/3 одборника, одборничка група,
Одбор за прописе и управу, као и председник
Скупштине.

О предлогу из става 1. овог члана се отвара
расправа.

О предлогу из става 1. овог члана се одлучује
јавним гласањем, већином од присутног броја
одборника.

Одлуком да се приступи доношењу, односно
промени Пословника, Скупштина одређује надлежно
радно тело за израду нацрта пословника.

Скупштина доноси, односно врши промену
Пословника већином гласова од присутног броја
одборника.

Уколико се доношењу или промени
Пословника приступа пре конституисања радних
тела у чијој је надлежности разматрање истог,
Скупштина може усвојити Пословник, односно
измене и допуне Пословника, без разматрања
Пословника на надлежном радном телу.

Члан 207.
На све што није регулисано одредбама овог

Пословника, примењују се посебне одлуке
Скупштине и важећи прописи којима је уређена
област локалне самоуправе.

Одредбе овог Пословника примењују се на
све учеснике седнице, а сходно се примењују на
седницама радних тела Скупштине.

XVI ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ И ДРУГИХ
ПОСЛОВА

Члан 208.
Стручне и административно-техничке

послове за потребе Скупштине, њених радних тела,
одборника и одборничких група, врши
организациона јединица Општинске управе
надлежна за скупштинске послове, што се уређује
Одлуком о Општинској управи.

Одржавање реда у згради Скупштине и у
другим просторијама у којима Скупштина ради,
обезбеђује Одељење за општу управу и заједничке
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послове или дежурни радник обезбеђења ускладу са
Правилником о кућном реду у згради органа
општине Параћин.

XVII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 209.
Даном ступања на снагу овог Пословника

престаје да важи Пословник Скупштине општине
Параћин ("Службени лист општине Параћин", број
20/2017 и 17/2018).

Члан 210.
Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у "Службеном листу општине
Параћин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-20/2019-II од 30.01.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл. 20 Закона о јавној својини
(«Сл. гласник РС» бр. 72/2011 и 88/2013, 105/14,
104/16 и 95/18) и члана 40. Статута Општине
Параћин («Службени лист општине Параћин» бр.
22/18.), Скупштина општине Параћин, на седници
одржаној 30.01.2019. године, донела је

О Д Л У К У
о давању на коришћење просторија Туристичкој

организацији општине Параћин

Члан 1.
Овом Одлуком даје се, на привремено

коришћење без накнаде, Туристичкој организацији
општине Параћин, локал бр. 2, који се налази у делу
приземља зграде бр. 1 и делу помоћне зграде бр. 2,
обе на кп.бр. 2970 из ЛН 1852 КО Параћин град, а
који чини функционалну целину у укупној нето
површини 84 м2, односно 107 м2 бруто површине  а
према овереној Скици посебног физичког дела
израђена од стране УПП «Енџи» доо Параћин, која је
оверена од стране Одељења за урбанизам, Уверењем
бр. 353-1188/18-V-4 од 28.11.2018.

Члан 2.
Туристичка организација се обавезује да

непокретност из члана 1 ове Одлуке користи ради
обављања своје делатности и одговоран је за текуће
одржавање, поправке и функционално коришћење
према намени за коју је објекат изграђен.

Члан 3.
Туристичка организација из Параћина нема

право располагања, отуђења, стављања хипотеке или
другог терета, на објекту наведеном   у члану 1 ове
Одлуке.

Члан 4.
Објекат из члана 1 ове одлуке са земљиштем

на коме се налазе не могу се уписати на корисника
код надлежне службе РГЗ-Службе за катастар
непокретности Параћин.

Члан 5.
Туристичка организација се обавезује да

плаћа све накнаде које проистекну из коришћења
овог објекта (накнада за струју, воду, порезе и др.).

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у «Службеном листу Општине
Параћин».

Туристичка организација из Параћина,
преузима на коришћење непокретност из члана 1 ове
одлуке након ступања на снагу ове одлуке.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 361-2/2019-II од 30.01.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл.40 Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' број 22/18)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 30.01.2019. године, разматрала је Извештај
о раду са Извештајем о извршењу финансијског
плана Скупштине општине Параћин у периоду од
01.01.2018. г до 31.12. 2018. године, и донела

O Д Л У К У

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду са Извештајем о

извршењу финансијског плана Скупштине општине
Параћин у периоду од 01.01.2018. г до 31.12.2018.
године.

II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-172/2019-II од 30.01.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
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ОПШТИНA ПАРАЋИН
СКУПШТИНA ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

И З В Е Ш Т А Ј О Р А Д У
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2018.

ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2018. ДО

31.12.2018. ГОДИНЕ

Параћин, јануар 2019. године

1 Општи подаци  ....................... . . . . . . . …...........……
2 Организациона структура …….......…… . . . . . . . . . .
3 Јавност и транспарентност у раду ..............................
4 Извештај о извршењу финансијског плана
Скупштине општине у периоду од 01.01.2018. до
31.12.2018.године ...........................................................

Председник скупштине општине Параћин, подноси

И З В Е Ш Т А Ј
О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

ЗА 2018. ГОДИНУ

1 ОПШТИ ПОДАЦИ

Скупштина општине је највиши орган
општине који врши основне функције локалне
власти, утврђене Уставом, законом и статутом.

Скупштина општине, у складу са законом:
1) доноси статут општине и пословник скупштине;
2) доноси буџет и завршни рачун општине;
3) утврђује стопе изворних прихода општине, као и
начин и мерила за одређивање висине локалних
такси и накнада;
4) доноси програм развоја општине и појединих
делатности;
5) доноси урбанистички план општине и уређује
коришћење грађевинског земљишта;
6) доноси прописе и друге опште акте;
7) расписује општински референдум и референдум
на делу територије општине, изјашњава се о
предлозима садржаним у грађанској иницијативи и
утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
8) оснива службе, јавна предузећа, установе и
организације, утврђене статутом општине и врши
надзор над њиховим радом;
9) именује и разрешава управни и надзорни одбор,

именује и разрешава директоре јавних предузећа,
установа, организација и служби, чији је оснивач и

даје сагласност на њихове статуте, у складу са
законом;
10) бира и разрешава председника скупштине и
заменика председника скупштине;
11) поставља и разрешава секретара скупштине;
12) бира и разрешава председника општине и, на
предлог председника општине, бира заменика
председника општине и чланове општинског већа;
13) утврђује општинске таксе и друге локалне
приходе који општини припадају по закону;
14) утврђује накнаду за уређивање и коришћење
грађевинског земљишта;
15) доноси акт о јавном задуживању општине, у
складу са законом којим се уређује јавни дуг;
16) прописује радно време угоститељских,
трговинских и занатских објеката;
17) даје мишљење о републичком, покрајинском и
регионалном просторном плану;
18) даје мишљење о законима којима се уређују
питања од интереса за локалну самоуправу;
19) даје сагласност на употребу имена, грба и другог
обележја општине;
20) обавља и друге послове утврђене законом и
статутом.

Скупштину општине чине одборници, које
бирају грађани на непосредним изборима, тајним
гласањем, у складу са законом и статутом општине.
Одборници се бирају на четири године.

Скупштина општине Параћин има 55
одборника.

Одлуком о потврђивању мандата одборника у
Скупштини општине Параћин број 013-107/2016-01-
II од 28.04.2016. годинине потврђени су мандати
одборника у Скупштини општине Параћин са
следећих изборних листа и то:

-Са Изборне листе ''САША ПАУНОВИЋ -
СИГУРНО НАПРЕД ЗА ПАРАЋИН'' - Заједно за
Србију - Нова странка - Либерално демократска
Партија - Демократска странка
Са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА
ПОБЕЂУЈЕ

-Са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ –
''Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена
Србија (ЈС) – ДРАГАН МАРКОВИЋ – ПАЛМА''

-Са Изборне листе СВИ ЗА ПАРАЋИН –
ТОМИСЛАВ ШАЛЕТИЋ

-Са Изборне листе ПОКРЕТ ЗА СЕЛО И
ГРАД – ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ

-Са Изборне листе НОВИ КОНЦЕПТ –
ДРУГАЧИЈИ ПАРАЋИН

-Са Изборне листе СРПСКО РУСКИ
ПОКРЕТ – Др БОРИСЛАВА СТОЛИЋ – БУЦА
Одборници у Скупштини општине Параћин у
децембру 2018. године јесу:
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1.Немања Јовановић
2.Зоран Јовановић
3.Весна Парезановић
4.Богдан Бабић
5.Радомир Савић
6.Ивана Марјановић
7.Горан Шутић
8.Драган Живковић
9.Зорица Станојевић
10.Драган Миленковић
11.Чедомир Милошевић
12.Неда Балмазовић
13.Горан Марјановић
14.Горан Марковић
15.Ивана Јовчић
16.Радосав Петровић
17. Бранко Петровић
18. Ивана Стојановић
19. Бојан Радивојевић
20. Јовица Рајић
21. Владимир Ристић
22. Ивана Мирчић Младеновић
23. Миодраг Стефановић
24. Јасмина Рајић
25. Миломир Марковић
26. Слађана Васић
27. Никола Динић
28. Татјана Тубица
29. Љубинка Петровић
30. Љубиша Николић
31. Станоје Радић
32. Светислав Младеновић
33. Станимир Цанић
34. Драган Митић
35. Татјана Цинцовић
36. Љубиша Рајић
37. Радиша Савић
38. Мирјана Јанковић
39. Милош Томић
40. Милан Илић
41. Ледица Скочић
42. Бојан Антић
43. Милан Марковић
44. Горан Динић
45. Снежана Глиговић
46. Данијел Милетић
47. Братислав Милојевић
48. Драган Живковић
49. Славица Јоксимовић
50. Бојан Стојчић
51. Небојша Симић
52. Ивица Ракић
53. Ивана Шћепановић
54. Иван Стојановић
55. Борислава Столић – Буца

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Скупштина општине има председника
скупштине.

Председник скупштине, на предлог најмање
једне трећине одборника, бира се на време од четири
године, тајним гласањем, већином гласова од
укупног броја одборника.

Председник скупштине организује рад
Скупштине општине, сазива и председава њеним
седницама, остварује сарадњу са председником
Општине и Општинским већем, стара се о
одржавању јавног реда Скупштине и њених радних
тела, потписује акта које Скупштина доноси и
обавља друге послове утврђене законом, Статутом и
Пословником о раду Скупштине.

Председник Скупштине општине Параћин је
Драган Митић
Е- mail: dragan_mitic@paracin.rs

Председник скупштине има заменика који га
замењује у случају његове одсутности, спречености
да обавља своју дужност.

Заменик Председника Скупштине општине
Параћин је Борислава Столић.

Скупштина општине има секретара који се
стара о обављању стручних послова у вези са
сазивањем и одржавањем седница скупштине и
њених радних тела и руководи административним
пословима везаним за њихов рад.

Секретар Скупштине општине Параћин је
Драгана Костић дипломирани правник

Седницу скупштине општине сазива
председник скупштине, по потреби, а најмање једном
у три месеца.
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Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове обавља стручне и
организационе послове за функионисање и рад
Скупштине општине Параћин.

Радна група за јавне набавке у току 2018.
године спроводила је јавне набавке за директне
кориснике буџета Општине Параћин и за Скупштину
општине Параћин.

Радна група за јавне набавке Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
припремала је планове јавних набавки скупштине
општине Параћин, конкурсну документацију,
извештаје о спроведеним јавним набавкама, одлуке о
додели уговора,  уговоре, пратила је извршење
спроведених јавних набавки, проверавала да ли
примљени рачуни, одговарају ценама из конкурсне
документације, проверавала окончане ситуације,
помагала индирекним корисницима буџета приликом
припрема планова јавних набавки и конкурсне
документације, као и др.послове у складу са законом.
Служба за скупштинске и нормативне послове у
складу са чланом 22. Одлуке о организацији
Општинских управа Општине Параћин (''Службени
лист општине Параћин'', број 19/17), обавља послове
који се односе на стручне и организационе послове
за потребе органа општине,  а нарочито: послове у
вези са припремом и одржавањем седница
скупштине општине, пружа стручну и
административно-техничку помоћ одборницима и
одборничким групама у скупштини општине, обраду
аката усвојених на седницама органа општине,
вођење евиденције о одржаним седницама,
објављивање одлука органа општине, израђује
нацрте аката за потребе органа општине.

Служба за скупштинске и нормативне
послове у складу са Одлуком радила је на стручним
и организационим пословима за потребе Скупштине
општине, у вези са припремом и одржавањем свих
седница Скупштине општине.

У 2018. години одржано је 20 седница
Скупштине општине Параћин.

Скупштина општине Параћин донела је у
2018. години: 112 Одлука, 171 решење, 8 решења из
области имовинско правних односа, 8 програма, 5
планова, 1 Правилник и Статут општине.

У 2018. години одржане су следеће седнице и
донета акта:

31. седница СО-е одржана 29.01.2018.године
1. Одлука о усвајању Извештаја о раду

Општинског штаба за ванредне ситуације општине
Параћин за 2017.годину

2. Одлука о усвајању Плана рада Општинског
штаба за ванредне ситуације општине Параћин за
2018.годину

3. Одлука о измени и допуни Одлуке о
буџетском фонду за развој пољопривреде у Општини

Параћин
4. Одлука о расписивању јавног огласа за

давање у закуп и на коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини у Општини Параћин

5. Одлука о усвајању Локалног акционог
плана за запошљавање у општини Параћин за 2018.
годину

6. Одлука о начину, мерилима и
критеријумима за избор пројеката у култури који се
финансирају и суфинансирају из буџета општине
Параћин

7. Одлука о изменама и допунама Статута
Општинске стамбене агенције Параћин бр.02/2018 од
16.01.2018.године

8. Решење о именовању члана Управног
одбора Спортско рекреационог центра ''7.јули'' у
Параћину

9. Решење о коефицијентима за обрачун и
исплату плата изабраних, именованих и постављених
лица, број: 120-120/2018-II од 22.01.2018. године

32. седница СО-е одржана 19.02.2018.године

1. Решење о разрешењу  члана Општинског
већа општине Параћин

2. Решење о избору члана Општинског већа
општине Параћин

3. Одлука о изменама и допунама Одлуке о
организацији општинских управа општине Параћин

4. Одлука о измени и допуни Одлуке о
максималном броју запослених на неодређено време
у општинској управи, јавним предузећима и
установама општине  Параћин

5. Одлука о изменама и допунама Одлуке о
грађевинском земљишту

6. Одлука о  расписивању јавног огласа за
давање у закуп и на коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини  у општини Параћин

7. Одлука о усвајању Извештаја о раду
председника општине Параћин за 2017.годину са
Извештајем о извршењу буџета у периоду од
01.01.2017. до 31.12.2017. године

8. Одлука о усвајању Извештаја о раду
Општинског већа општине Параћин за 2017.годину
са Извештајем о извршењу буџета у периоду од
01.01.2017. до 31.12.2017. године

9. Одлука о усвајању Извештаја о раду
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове за 2017. годину са Извештајем о
извршењу буџета у периоду од 01.01.2017. до
31.12.2017. године

10. Одлука о усвајању Извештаја о раду
Управе за инвестиције и одрживи развој Општине
Параћин за 2017.годину са Извештајем о извршењу
буџета у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017.
године

11. Одлука о усвајању Извештаја о раду
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Општинског правобранилаштва за 2017. годину са
Извештајем о извршењу буџета у периоду од
01.01.2017. до 31.12.2017. године

12. Одлука о усвајању Извештаја о
утрошеним финансијским средствима Црвеног крста
Параћин у реализацији програмских активности у
2017. години

13. Решења из области избора и именовања:
Решење о образовању Колегијалног савета

33. седница СО-е одржана 05.03.2018.године

1. Одлука о утврђивању радноправног статуса
члана Општинског већа Зорана Велисављевића

2. Одлука из области избора и именовања,
односно предлог Одлуке о отуђењу из јавне својине у
корист Мирослава Ђурића из Параћина

3. Одлука о изменама и допунама Одлуке о
накнадама и другим примањима одборника у
Скупштини општине Параћин и платама изабраних,
именованих и постављених лица

34. седница СО-е одржана 07.03.2018. године

1. План генералне регулације насељеног
места Параћин

2. Одлука о финансирању стамбене подршке
средствима буџета Општине Параћин

3. Одлука о прибављању станова и
породичних кућа у јавној својини општине Параћин
ради стамбене подршке

4. Одлука Управног одбора Дома здравља
''Параћин'' у Параћину о измени статута Дома
здравља ''Параћин'' у Параћину бр.13 од
29.01.2018.године

5. Одлука о задужењу Општине Параћин за
реализацију  капиталних  инвестиционих  пројеката у
2018. години

6. Решење o давању сагласности на Одлуку
Надзорног одбора ЈП ''Водовод'' Параћин о
кредитном задужењу бр. 344-4/2018 од 06.03.2018.
године

7. Решење o давању сагласности на Уговор о
отуђењу непокретности у јавној својини

8. Решења из области избора и именовања:
- Решење о разрешењу чланова Комисије за

спровођење поступка јавног надметања за давање у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини
за 2017.годину.

- Решење о именовању чланова Комисије за
спровођење поступка јавног надметања за давање у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини
за 2018.годину

- Решење о разрешењу чланова Комисије за
израду годишњег Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у Општини
Параћин за 2017. годину

- Решење о именовању Комисије за израду
годишњег Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у Општини Параћин за
2018. годину

- Решење о разрешењу и именовању члана
Комисије за давање назива улица и тргова

- Решење о разрешењу и именовању члана
Управног одбора Позоришта "Параћин" у Параћину

- Решење о разрешењу вршиоца дужности
директора Општинске стамбене агенције Параћин

- Решење о именовању директора Општинске
стамбене агенције  Параћин

35. седница СО-е одржана 27.04.2018.године
1. Оперативни план одбране од поплава за

водотоке II реда на територији општине Параћин за
2018. годину

2. Годишњи програм мера и радова на
смањењу ризика од поплава на територији oпштине
Параћин у 2018. години

3. Одлука о усвајању Извештаја о реализацији
програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног
развоја за подручје општине Параћин за 2017.годину
са извештајем Буџетског фонда за развој
пољопривреде у општини Параћин за 2017. годину

4. Програм подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног
развоја за општину Параћин за 2018. годину

36. седница СО-е одржана 08.05.2018.године
1. Одлука о ангажовању екстерне ревизије

завршног рачуна буџета општине Параћин за 2017.
годину

37. седница СО-е одржана 09.05.2018.године
1. Одлука о изменама и допунама Одлуке о

буџету општине Параћин за 2018. годину – први
ребаланс

2. Први ребаланс програма припреме и
изградње капиталних  објеката  од значаја за локалну
самоуправу за 2018. годину Управе за инвестиције и
одрживи развој општине Параћин

3. Одлука о усвајању Извештаја о раду
Историјског архива “Средње Поморавље” у Јагодини
за 2017. годину са извештајем о утрошеним
финансијским средствима општине Параћин у
2017.години

4. Решење о давању сагласности на Програм
рада Историјског архива “Средње Поморавље” у
Јагодини за 2018. годину

5. Решење о давању сагласности на Уговор о
финансирању Историјског архива “Средње
Поморавље” у Јагодини
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38. седница СО-е одржана 10.05.2018.године
1. Одлука о покретању поступка отуђења

неизграђеног грађевинског земљишта из јавне
својине Општине Параћин путем јавног оглашавања-
прикупљањем писаних понуда ради изградње
верског објекта у селу Бошњане Српске православне
цркве, у складу са Просторним планом општине
Параћин

2. Извештај о реализацији Програма
буџетског фонда за заштиту животне средине
општине Параћин за 2017.годину

3. Решење o давању сагласности на Први
Ребаланс Годишњег програма пословања за
2018.годину ЈП ''Водовод'' Параћин

4. Решење o давању сагласности на Одлуку
Надзорног одбора ЈКП ''Параћин'' у Параћину бр. 758
од 28.03.2018.године о усвајању Прве измене
програма пословања са финансијским планом
ЈКП''Параћин'' у Параћину за 2018.годину са
образложењем

5. Решење o давању сагласности на Одлуку
НО ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин о
висини цена услуга, односно Ценовника накнаде за
коришћење јавних паркиралишта бр. 874/18 од
30.04.2018.године

6. Решење o давању сагласности на Годишњи
извештај о раду Регионалног центра за управљање
комуналним отпадом ''Регион Краљево''доо Краљево
за 2017.годину

7. Решење o давању сагласности на Програм
пословања Регионалног центра за управљање
комуналним отпадом ''Регион Краљево''доо Краљево
за 2018.годину

8. Одлука о утврђивању назива улица у
насељеном месту Чепуре

9. Одлука о утврђивању назива улица у
насељеном месту  Давидовац

10. Одлука о утврђивању назива улица у
насељеном месту Голубовац

11. Одлука о измени Одлуке о утврђивању
назива улица у насељеном месту Стрижа

12. Одлука о утврђивању назива улица у
Параћину

13. Одлука о утврђивању назива улица у
насељеном месту Доња Мутница

14. Одлука о утврђивању назива улица у
насељеном месту Шавац

15. Одлука о утврђивању назива улица у
насељеном месту Шалудовац

16. Одлука о давању на коришћење
просторија Дому омладине '' Параћин'' из Параћина

17. Одлука о усвајању Извештаја о раду и
пословању са финансијским извештајем за 2017.
годину Дома здравља у Параћину

18. Одлука о усвајању Извештаја о раду и
пословању са финансијским извештајем за 2017.
годину Центра за социјални рад ''Параћин'' у
Параћину

19. Одлука о усвајању Извештаја о раду и
пословању са финансијским извештајем за 2017.
годину ПУ ''Бамби'' Параћин

20. Одлука о усвајању Извештаја о раду и
пословању са извештајем о утрошеним средствима за
2017.годину Туристичке организације општине
Параћин

21. Одлука о усвајању Извештаја о раду и
пословању са финансијским извештајем за
2017.годину Библиотеке ''Др Вићентије Ракић''
Параћин

22. Одлука о усвајању Извештаја о раду и
пословању са финансијским извештајем за
2017.годину Апотеке Параћин

23. Одлука о усвајању Извештаја о раду и
пословању са финансијским извештајем за 2017.
годину Дома омладине ''Параћин'' у Параћину

24. Одлука о усвајању Извештаја о раду и
пословању са финансијским извештајем за
2017.годину УСРЦ''7.јули'' Параћин

25. Одлука о усвајању Извештаја о раду и
пословању са финансијским извештајем за 2017.
годину Завичајног музеја Параћин

26. Одлука о усвајању Извештаја о раду и
пословању са финансијским извештајем за 2017.
годину Културног центра Параћин

27. Одлука о усвајању Извештаја о раду и
пословању са финансијским извештајем за 2017.
годину УСРЦ ''Јединство'' Параћин

28. Одлука о усвајању Извештаја о раду и
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пословању са финансијским извештајем за
2017.годину Позоришта ''Параћин'' у Параћин

29. Одлука о усвајању Извештаја о раду и
пословању са финансијским извештајем за
2017.годину УСРЦ ''Борац'' Параћин

39. седница СО-е одржана 11.05.2018. године
1. Решења из области имовинско - правних

односа и то:
- Решења о отуђењу непосредном погодбом

грађевинског земљишта у јавној својини општине
Параћин, Ивици Крстићу из Параћина, ул.
Кумановска бр. 41/А

40. седница СО-е одржана 07.06.2018.године
1. Годишњи програма заштите, уређења и

коришћења пољопривредног земљишта на
територији општине Параћин за 2018.годину

2. Одлука о образовању Савета за стратешко
планирање у пољопривреди

3. Решења из области избора и именовања и
то:

- Решење о разрешењу члана Савета за
комуналне делатности

- Решење о именовању члана Савета за
комуналне делатности

- Решење о разрешењу вршиоца дужности
директора Туристичке организације општине
Параћин

- Решење о именовању директора Туристичке
организације општине Параћин

- Решење о разрешењу члана Управног
одбора Предшколске установе ''Бамби'' из реда
запослених

- Решење о именивању члана Управног
одбора Предшколске установе ''Бамби'' из реда
запослених

41. седница СО-е одржана 12.06.2018.године
1. Одлука о одбијању предлога за разрешење

председника општине Параћин Саше Пауновића

2. Одлука о завршном рачуну Одлуке о
завршном рачуну буџета општине Параћин за 2017.
годину.

42. седница СО-е одржана 21.06.2018.године
1. Одлука о изменама и допунама одлуке о

буџету општине Параћин за 2018. годину - други
ребаланс

2. Решење o давању сагласности на Прву
измену Плана и Програма рада и финансијског плана

Установе  Дом омладине ''Параћин'' у Параћину за
2018.годину

3. Решење о давању сагласности на  Предлог
Анекса 6 Уговора бр.1.4/60/14 о годишњој чланарини
између општине Параћин и Регионалне агенције за
економски развој Шумадије и Поморавља д.о.о
Крагујевац

4. Решење o давању сагласности на Прву
Измену и допуну Програма пословања са
финансијским планом Jaвног предузећа Дирекција за
изградњу општине Параћин за 2018. годину

5. Решење o давању сагласности на Прву
измену и допуну Програма управљања јавним
путевима и улицама на територији општине Параћин
Jaвног предузећа Дирекција за изградњу општине
Параћин за 2018. годину

6. Решење o давању сагласности на Одлуку
Надзорног одбора Јавног предузећа Дирекција за
изградњу општине Параћин о усвајању
измене и допуне ценовника услуга одржавања јавних
путева

7. Решење o давању сагласности на Одлуку
Надзорног одбора Јавног предузећа Дирекција за
изградњу општине Параћин о усвајању
измене и допуне  ценовника услуга одржавања јавне
расвете

8. Одлука о изради Плана детаљне регулације
за проширење гробља у селу Плана

9. Одлука о успостављању сарадње општине
Параћин са јединицама локалне самоуправе са
територије поморавског управног округа у областима
из заједничког интереса

10. Одлука о успостављању сарадње између
општине Параћин и града Шапца у областима из
заједничког интереса

11. Одлука о успостављању сарадње између
општине Параћин и општине Чајетина у областима
из заједничког интереса

12. Одлука о равноправности полова у
органима локалне самоуправе општине Параћин

13. Правилник о критеријумима и поступку
доделе средстава удружењима за реализовање
програма од јавног интереса

14. Одлука о утврђивању минималне накнаде
за текуће и инвестиционо одржавање зграда и
накнаде за рад принудног управника у стамбеним и
стамбено-пословним зградама на територији
општине Параћин
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15. Одлука о општим правилима кућног реда
у стамбеним и стамбено-пословним зградама на
територији општине Параћин

16. Решење о избору  председника и чланова
Савета за стратешко планирање у пољопривреди

17. Решење о разрешењу  привременог
Школског одбора Основне школе ''Радоје
Домановић'' у Параћину

18. Решење о именовању чланова  Школског
одбора Основне школе ''Радоје Домановић'' у
Параћину

43. седница СО-е одржана 01.08.2018.године
1. Одлука о утврђивању престанка мандата

одборници у Скупштини општине Параћин Марији
Зекић

2. Одлука о потврђивању мандата одборнику
у СО-е Параћин Немањи Јовановићу

3. Решење о разрешењу секретара Скупштине
општине Параћин

4. Решење о постављењу секретара
Скупштине општине Параћин

5. Одлука о измени и допуни Пословника СО
Параћин

6. Одлука о изменама и допунама Одлуке о
буџету општине Параћин за 2018. годину – Трећи
ребаланс

7. Одлука о усвајању Извештаја о извршењу
буџета општине Параћин за период 01.01.2018. до
30.06.2018. године

8. Одлука о измени Одлуке о задужењу
општине Параћин за реализацију капиталних
инвестиционих пројеката у 2018. години

9. Решење о давању сагласности на Први
ребаланс програма пословања за 2018.годину Управе
за инвестиције и одрживи развој општине Параћин

10. Решење о давању сагласности на Први
ребаланс програма изградње, реконструкције и
одржавања јавних путева за 2018.годину Управе за
инвестиције и одрживи развој општине Параћин

11. Решење о давању сагласности  на Други
ребаланс програма припреме и изградње капиталних
објеката од значаја за локалну самоуправу за
2018.годину Управе за инвестиције и одрживи развој

општине Параћин

12. Решење о давању сагласности на Одлуку
Надзорног одбора ЈКП ''Параћин'' у Параћину о
усвајању редовних годишњих финансијских
извештаја за 2017.годину ЈКП''Параћин'' у Параћину
са мишљењем овлашћеног екстерног ревизора бр.
1236 од 14.06.2018.године

13. Решење о давању сагласности на
Одлуку Надзорног одбора ЈКП ''Параћин'' у
Параћину о усвајању одлуке о расподели добити по
завршном рачуну ЈКП''Параћин'' у Параћину за
2017.годину бр. 1237 од 14.06.2018.године

14. Решење о давању сагласности на Одлуку
Надзорног одбора ЈКП ''Параћин'' у Параћину о
усвајању Извештаја о раду ЈКП''Параћин'' у
Параћину за 2017.годину бр. 1531 од
25.07.2018.године

15. Решење о давању сагласности Одлуку
Надзорног одбора ЈКП ''Параћин'' у Параћину о
усвајању II измене Програма пословања са
финансијским планом ЈКП''Параћин'' у Параћину за
2018.годину са образложењем бр. 1532 од
25.07.2018.године

16. Решење о давању сагласности на Одлуку
Надзорног одбора ЈП ''Пословни центар'' Параћин,
Параћин  о усвајању Прве измене и допуне Програма
пословања са финансијским планом за 2018.годину
бр. 152/18 од 25.06.2018.године

17. Решење о давању сагласности на Одлуку
Надзорног одбора ЈП ''Пословни центар'' Параћин,
Параћин о усвајању предлога Прве измене и допуне
Програма коришћења буџетске помоћи-субвенција за
2018.годину бр.153/18 од 25.06.2018.године

18. Решење о давању сагласности на Одлука
Надзорног одбора ЈП ''Пословни центар'' Параћин,
Параћин о усвајању Прве измене и допуне Програма
димничарских услуга на територији општине
Параћин за 2018.годину бр. 152-1/18 од 25.06.2018.
године

19. Решење о давању сагласности на Одлуку
Надзорног одбора ЈП ''Пословни центар'' Параћин,
Параћин о усвајању Извештаја о раду за 2017.годину
ЈП ''Пословни центар''Параћин, Параћин бр.167/18 од
27.06.2018.године

20. Решење о давању сагласности на Одлука
Надзорног одбора ЈП ''Пословни центар'' Параћин,
Параћин о усвајању Извештаја о реализацији
програма коришћења буџетске помоћи- субвенција
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ЈП ''Пословни центар' 'Параћин, Параћин за
2017.годину бр. 168/18 од 27.06.2018.године

21. Решење о давању сагласности на Одлуку
Надзорног одбора ЈП ''Пословни центар'' Параћин,
Параћин о усвајању Извештаја независног ревизора
Финансијског извештаја ЈП ''Пословни центар''
Параћин, Параћин за 2017.годину бр. 165/18 од
27.06.2018. године

22. Решење о давању сагласности на Одлуку
Надзорног одбора ЈП ''Пословни центар'' Параћин,
Параћин о оствареној добити ЈП''Пословни
центар''Параћин, Параћин за 2017.годину бр. 166/18
од 27.06.2018.године

23. Решење о давању сагласности на Одлуку
Надзорног одбора ЈП ''Водовод'' Параћин о усвајању
Извештаја о раду за 2017. годину
ЈП''Водовод''Параћин

24. Решење о давању сагласности на Одлуку
Надзорног одбора ЈП ''Водовод'' Параћин о усвајању
редовних годишњих финансијских извештаја за
2017.годину са мишљењем овлашћеног екстерног
ревизора

25. Решење о давању сагласности на Одлуку
Надзорног одбора ЈП ''Водовод'' Параћин о
расподели добити по завршном рачуну за
2017.годину

26. Решење о давању сагласности на Одлуку
Надзорног одбора ЈП ''Водовод'' Параћин о усвајању
Другог ребаланса програма пословања са
финансијским планом за 2018.годину

27. Решење о давању сагласности на Прву
измена Плана и програма рада са финансијским
планом и планом инвестиција за 2018.годину
Туристичке организације општине Параћин

28. Решење о давању сагласности на Прву
измену Финансијског плана прихода и расхода за
2018.годину УСРЦ ''Борац'' Параћин у Параћину

29. Решење о давању сагласности на Прву
измена Плана и програма рада са финансијским
планом за 2018.годину Дома здравља Параћин

30. Решење о давању сагласности на Прву
измена Плана и програма рада са финансијским
планом за 2018.годину Апотеке Параћин

31. Решење о давању сагласности на Другу
измена Плана и програма рада са финансијским
планом за 2018.годину установе Дом омладине

''Параћин''у Параћину

32. Решење о давању сагласности  на Прву
измену Финансијског плана прихода и расхода за
2018.годину Библиотеке ''Др Вићентије Ракић''
Параћин

33. Решење о давању сагласности на Прву
измену Плана и програма рада са финансијским
планом за 2018.годину ПУ ''Бамби'' Параћин

34. Решење о давању сагласности на Прву
измену Плана и програма рада са финансијским
планом, са планом инвестиција за 2018.годину УСРЦ
''7.јули'' Параћин

35. Решење о давању сагласности на Прву
измену Плана и програма рада са финансијским
планом, са планом инвестиција и инвестиционог
одржавања за 2018.годину УСРЦ «Јединство»
Параћин

36. Решење о давању сагласности на Прву
измену Плана и програма рада са финансијским
планом, са инвестиционим планом за 2018.годину
Културни центар Параћин

37. Решење о давању сагласности на Прву
измена Финансијског плана прихода и расхода за
2018.годину Позоришта ''Параћин'' у Параћину

38. Решење о давању сагласности на Прву
измену и допуну Плана и програма рада са
финансијским планом прихода и расхода и са
инвестиционим планом за 2018.годину Завичајног
музеја ''Параћин''

39. Решење о давању сагласности на Одлуку
Управног одбора Завичајног музеја ''Параћин'' у
Параћину о изменама и допунама Статута Завичајног
музеја ''Параћин'' у Параћину

40. Решење о давању сагласности на Одлуку
Управног одбора Општинске стамбене агенције
Параћин о усвајању Прве измене и допуне програма
рада Општинске стамбене агенције Параћин за
2018.годину

41. Одлука о прихватању Закључка Владе РС
05 бр. 023-3611/2018-1 од 19.04.2018.године

42. Решење о давању сагласности радио
клубу ''Космос'' на употребу грба општине Параћин

43. Решења из области избора и именовања и
то:
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- Решење о разрешењу вршиоца дужности
директора установе културе Позоришта ''Параћин'' у
Параћину

- Решење о именовању директора Позоришта
''Параћин'' у Параћину

- Решење о разрешењу и именовању
председника Надзорног одбора Апотеке у Параћину

- Решење о разрешењу директора Јавног
предузећа за коришћење и управљање пословним
простором ''Пословни центар Параћин'' у Параћину

- Решење о именовању вршиоца дужности
директора Јавног предузећа за коришћење и
управљање пословним простором ''Пословни центар
Параћин'' у Параћину

44. седница СО-е одржана 15.08.2018.године
1. Решење о давању сагласности на Предлог

Уговора између општине Параћин и Удружења свих
пензионера општине Параћин, Број:400-1009/2018-II

2. Решење, Број: 400-1007/2018-II

45. седница СО-е одржана 24.09.2018. године
1. Решење којим се отуђује из јавне својине

општине Параћин неизграђено грађевинско
земљиште, у поступку јавног оглашавања -
прикупљањем писаних понуда, ради изградње
верског објекта у корист Српскe православне цркве -
Епархије Браничевске са седиштем у Пожаревцу

2. Одлука о расписивању јавног огласа за
давање у закуп и на коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини у општини Параћин

3. Решење о отуђењу, непосредном погодбом,
грађевинског земљишта у јавној својини општине
Параћин, Богдановић Ани из Параћина

4. Одлука о покретању поступка отуђења
неизграђеног  грађевинског земљишта  из јавне
својине општине Параћин, путем јавног оглашавања
– прикупљањем писаних понуда

5. Решење о давању сагласности на текста
Јавног огласа о отуђењу неизграђеног грађевинског
земљишта  на територији општине Параћин, ради
изградње, прикупљањем писаних понуда

6. Одлука о усвајању Извештаја  о степену
реализације Програма пословања ЈП «Дирекција за
изградњу општине Параћин»у Параћину за
2017.годину коју је донео Надзорног одбора бр.
1700-1/18 од 10.08.2018.године

7. Одлука о усвајању Извештаја о реализацији
Програма управљања јавним путевима и улицама на
територији општине Параћин за 2017. годину

8. Одлука оусвајању Извештаја о реализацији
Програма одржавања јавне расвете на територији
општине Параћин за 2017.годину

9. Одлука о усвајању Извештаја о реализацији
Програма управљања јавним паркиралиштима на
територији општине Параћин за 2017.годину

10. Решење о давању сагласности на Одлуку
Надзорног одбора ЈП «Дирекција за изградњу
општине Параћин» у Параћину о усвајању
финансијског извештаја ЈП «Дирекција за изградњу
општине Параћин» у Параћину за 2017.годину бр.
1278/18 од 28.06.2018.године

11. Решење о давању сагласности на Одлуку
Надзорног одбора ЈП «Дирекција за изградњу
општине Параћин» у Параћину о расподели добити
ЈП «Дирекција за изградњу општине Параћин» у
Параћину за 2017.годину бр. 1277/18 од
28.06.2018.године

12. Одлука о одобравању/неодобравању
додатних средстава за реализацију годишњих
програма спортских организација којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2018.годину

13. Решење о давању сагласности на Модел
Анекса I Уговора о реализовању годишњег програма
којима се остварују потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин

14. Одлука о јавним признањима Општине
Параћин поводом празника општине Параћин 27.
септембра

15. Решење о утврђивању престанка мандата
директора Установе културе Завичајни музеј
«Параћин» у Параћину

16. Решење о именовању директора Установе
културе Завичајни музеј «Параћин» у Параћину

17. Решење о разрешењу вршиоца дужности
директора Установе  Спортско – рекреативни центар
«Борац», Параћин у Параћину

18. Решење о именовању вршиоца дужности
директора Установе  Спортско – рекреативни центар
«Борац», Параћин у Параћину

19. Решење о разрешењу и именовању члана
школског одбора Основне школе «Бранко
Крсмановић» у Сикирици



________________________СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.1_ ____ ____ _ 30.01.2019.98

20. Решење о разрешењу и именовању члана
школског одбора Основне школе «Бранко
Крсмановић» у Доњој Мутници

21. Решење о разрешењу и именовању члана
школског одбора Основне школе «Момчило Поповић
Озрен» Параћин

22. Решење о разрешењу и именовању члана
Управног одбора Предшколске установе «Бамби» у
Параћину

46. седница СО-е одржана 11.10.2018. године
1. План детаљне регулације археолошког

налазишта Дреновац са Извештајем о стратешкој
процени утицаја плана детаљне регулације
археолошког налазишта Дреновац на животну
средину

2. Измена програма за постављање
привремених објеката на територији општине
Параћин

3. Одлука о подизању споменика палим
борцима села Буљане у ратовима 1912-1918. године

4. Одлука о правима на помоћ породици са
децом

5. Решење о давању сагласности на Трећи
ребаланс програма пословања  са финансијским
планом Јавног предузећа за водовод и канализацију
«Водовод» Параћин у Параћину, са Одлуком
Надзорног одбора бр.1377-1/2018 од 03.10.2018.
године

6. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о
расписивању јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини у
општини Параћин

7. Одлука о расписивању јавног огласа за
давање у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини у општини Параћин

8. Решење о разрешењу и именовању члана
Надзорног одбора ''Центра за социјални рад
''Параћин у Параћину

9. Решење о разрешењу и именовању чланова
Надзорног одбора Јавног предузећа за водовод и
канализацију «Водовод» Параћин

10. Решење о разрешењу и именовању
чланова Надзорног одбора Завичајног музеја у
Параћину

47. седница СО-е одржана 28.11.2018.године
1. Одлукa о усвајању Извештаја о извршењу

буџета општине Параћин за период 01.01.2018. до
30.09.2018. године

2. Одлука о усвајању Акционог плана за
укључивање грађана у процес доношења одлука о
трошењу средстава прикупљених по основу пореза
на имовину у општини Параћин  2018. - 2021.године

3. Статут општине Параћин

4. Решење о давању сагласности на Одлуку
Надзорног одбора ЈП ''Пословни центар Параћин'' о
усвајању Допуне Прве измене и допуне Програма
пословања са финансијским планом Јавног предузећа
за коришћење и управљање пословним простором
''Пословни центар Параћин'' Параћин за 2018.годину,
бр.281-1/18 од 07.11.2018. године

5. Решење о давању сагласности на Одлуку
Надзорног одбора ЈП ''Пословни центар Параћин'' о
усвајању Допуне Прве измене и допуне Програма
димничарских услуга на територији општине
Параћин ЈП ''Пословни центар Параћин'' Параћин за
2018.годину, бр.280-1/18 од 07.11.2018. године

6. Решење о давању сагласности на Одлуку
Надзорног одбора ЈП''Пословни центар Параћин'' о
усвајању Ценовника димничарских услуга за
физичка лица на територији општине Параћин
ЈП''Пословни центар Параћин'' Параћин, бр. 261/18
од 24.10.2018.године

7. Решење о давању сагласности на Трећу
измену Програма пословања са финансијским
планом ЈКП''Параћин''Параћин за 2018.годину

8. Решење о давању сагласности на Одлуку
Надзорног одбора ЈКП ''Параћин'' о усвајању
пречишћеног текста Ценовника РЈ ''Гробље'', број.
2310/18 од 13.11.2018.године

9. Решење о давању сагласности на Одлуку
Надзорног одбора ЈП ''Дирекција за изградњу
општине Параћин'' о висини цена услуга – Ценовник
за коришћење јавних паркиралишта, бр. 2406/18 од
26.10.2018.године

10. Решење -Информација о степену
усклађености планираних и реализованих активности
из програма пословања јавних предузећа, друштава
капитала и других облика организовања на која се
примењује Закон о јавним предеузећима а чији је
оснивач општина Параћин за период од 01.01.2018.-
30.09.2018.године
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11. Решење о давању сагласности на Предлог
Уговора између Општине Параћин и Удружења
приватних предузетника, власника и закупаца
некретнина зоне унапређеног пословања Бид зоне
"Корзо" из Параћина

12. Одлука о давању у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини Стефановић Зорану из
Главице

13. Одлука о давању у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини Милисаву Радићу из
Сикирице

14. Одлука о давању на управљање и
коришћење објекта који је у јавној својини општине
Параћин

15. Решење о отуђењу из јавне својине
Општине Параћин, у корист ZANATSKЕ RADNJЕ
BOBINOX BOBAN BRKIĆ PR SVOJNOVO
неизграђеног грађевинског земљишта ради изградње
објеката у оквиру Индустријске зоне "Змич" у
Параћину, у складу са Планом детаљне регулације
"Змич" у Параћину

16. Решење о отуђењу непосредном погодбом
грађевинског земљишта у јавној својини општине
Параћин, Милојевић Радмили

17. Решење о отуђењу непосредном погодбом
грађевинског земљишта у јавној својини општине
Параћин, Рајић Љубиши

18. Решење о разрешењу и именовању
чланова Школског одбора Технолошке школе у
Параћину

19 .Решење о разрешењу и именовању
чланова Школског одбора Гимназије у Параћину

20. Решење о разрешењу и именовању
чланова Школског одбора ОШ «Стеван Јаковљевић»
у Параћину

21. Решење о разрешењу и именовању
чланова Школског одбора Економско трговинске
школе у Параћину

22. Решење о именовању чланова
Општинског савета родитеља

23. Решење о разрешењу и именовању члана
Савета за буџет и финансије

24. Решење о разрешењу и именовању члана
Савета за урбанизам, изградњу и просторно

планирање

25. Решење о разрешењу и именовању члана
Савета за образовање и културу

26. Решење о разрешењу и именовању члана
Савета за родну равноправност

27. Решење о разрешењу и именовању члана
Савета за комуналне делатности

28. Решење о разрешењу и именовању члана
Савета за омладину

29. Решења о разрешењу и именовању члана
Савета за месне заједнице

30. Решење о разрешењу и именовању члана
Савета за социјалну заштиту и подршку породици

31. Решење о разрешењу и именовању члана
Савета за заштиту животне средине

32. Решење о разрешењу и именовању члана
Савета за привредна питања

33. Решење о разрешењу и именовању члана
Савета за спорт

34. Решење о разрешењу и именовању члана
Савета за информисање

35. Решење о разрешењу и именовању члана
Савета за здравство

36. Решењe о разрешењу и именовању члана
Колегијалног саветa

48. седница СО-е одржана 12.12.2018. године
1. Одлукa о буџету општине Параћин за

2019.годину Број:400-1573/2018-II

2. Кадровски план општинских управа
општине Параћин Број:119-18/2018-II

3. Одлукa о измени и допуни Одлуке о
организацији општинских управа општине Параћин,
Број:02-220/2018-II

4. Одлукa о измени и допуни Одлуке о
максималном броју запослених на неодређено време
у општинској управи, јавним предузећима и
установама општине Параћин Број:112-615/2018-II

5. Одлукa о изменама и допунама Одлуке о
локалним комуналним таксама Број:434-7/2018-II
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6. Решење о давању сагласности на Одлуку
Надзорног одбора ЈП Дирекције за изградњу
општине Параћин о набавци основног средства за
набавку возила путем финансијског лизинга бр.
2804/18 од 30.11.2018.године Број:400-1535/2018-II

7. Решење о давању сагласности на Одлуку
Надзорног одбора ЈП Дирекције за изградњу
општине Параћин о задужењу бр. 2803/18 од
30.11.2018.године Број:400-1536/2018-II

8. Решење о давању сагласности на Програм
управљања јавним паркиралиштима на територији
општине Параћин ЈП Дирекције за изградњу
општине Параћин за 2019.годину са пројекцијом за
2020. и 2021.годину, са Одлуком Надзорног одбора
бр. 2802-1/18 од 30.11.2018.године Број:344-
382/2018-II

9. Решење о давању сагласности на Ценовник
услуга одржавања јавне расвете на територији
општине Параћин Надзорног одбора ЈП Дирекције за
изградњу општине Параћин за 2019 и 2020.годину
бр. 2800-1/18  од 30.11.2018.године, са образложењем
бр.2800-2/18 од 30.11.2018.године Број:38-13/2018-II

10. Решење о давању сагласности на Програм
одржавања јавне расвете на територији општине
Параћин ЈП Дирекције за изградњу општине
Параћин за 2019.годину са пројекцијом за 2020 и
2021.годину, са Одлуком Надзорног одбора бр. 2800-
3/18 од 30.11.2018.године Број:352-78/2018-II

11. Решење о давању сагласности на
Ценовник услуга одржавања јавних путева на
територији општине Параћин Надзорног одбора ЈП
Дирекције за изградњу општине Параћин за 2019 и
2020.годину бр. 2801-1/18 од 30.11.2018.године, са
образложењем бр. 2801-2/18 од 30.11.2018.године
Број:38-12/2018-II

12. Решење о давању сагласности на Програм
управљања јавним путевима и улицама на територији
општине Параћин ЈП Дирекције за изградњу
општине Параћин за 2019.годину  са пројекцијом за
2020 и 2021.годину, са Одлуком Надзорног одбора
бр. 2801-3/18 од 30.11.2018.године Број:344-
381/2018-II

13. Решење о давању сагласности на Програм
пословања са финансијским планом ЈП Дирекције за
изградњу општине Параћин за 2019.годину и
пројекцијом за 2020 и 2021.годину, са Одлуком
Надзорног одбора бр. 2799-1/18 од 30.11.2018.године
Број:400-1513/2018-II

14. Решење о давању сагласности на Одлуку

Надзорног одбора ЈКП ''Параћин'' Параћин о
усвајању Ценовника систематске дератизације и
дезинсекције на триторији општине Параћин за
2019.годину бр. 2456 од 29.11.2018.године Број:38-
11/2018-II

15. Решење о давању сагласности на Одлуку
Надзорног одбора ЈКП ''Параћин'' Параћин о
усвајању Програма систематске дератизације и
дезинсекције на триторији општине Параћин за
2019.годину бр. 2455 од 29.11.2018.године Број:400-
1499/2018-II

16. Решење о давању сагласности на Одлуку
Надзорног одбора ЈКП ''Параћин'' Параћин о
усвајању Програма одржавањајавне хигијене и
јавних површина на територији општине Параћин за
2019.годину бр. 2453 од 29.11.2018.године Број:352-
77/2018-II

17. Решење о давању сагласности на Одлуку
Надзорног одбора ЈКП ''Параћин'' Параћин о
усвајању Програма уређивања јавних површина,
паркова и зелених површина на територији општине
Параћин за 2019.годину бр. 2454 од
29.11.2018.године Број:352-76/2018-II

18. Решење о давању сагласности на Програм
пословања са финансијским планом ЈКП ''Параћин''
Параћин за 2019.годину са Одлуком Надзорног
одбора бр. 2452 од 29.11.2018.године Број:400-
1500/2018-II

19. Решење о давању сагласности на Одлуку
Надзорног одбора ЈП за водовод и канализацију
''Водовод'' Параћин о кредитном задужењу бр. 1672-
5/2018 од  30.11.2018.године Број:400-1534/2018-II

20. Решење о давању сагласности на Програм
пословања са финансијским планом ЈП за водовод и
канализацију ''Водовод'' Параћин за 2019.годину са
Одлуком Надзорног одбора бр. 1672-3/2018 од
30.11.2018.године Број:400-1514/2018-II

21. Решење о давању сагласности на Програм
пословања за 2019.годину Управе за инвестиције и
одрживи развој општине Параћин Број:400-
1526/2018-II

22. Решење о давању сагласности на Програм
припреме и изградње капиталних објеката од значаја
за локалну самоуправу за 2019.годину Управе за
инвестиције и одрживи развој општине Параћин
Број:351-358/2018-II

23. Решење о давању сагласности на Програм



30.01.2019._ _ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.1  _101

изградње, реконструкције и одржавања јавних путева
за 2019.годину Управе за инвестиције и одрживи
развој општине Параћин Број:344-395/2018-II

24. Решење о давању сагласности на Програм
коришћења средстава буџетског фонда за заштиту
животне средине општине Параћин за 2019.годину
Број:400-1576/2018-II

25. Одлукa о покретању поступка јавно-
приватног партнерства без елемената концесије ради
реализације пројекта реконструкције,
рационализације и одржавања јавног осветљења на
територији општине Параћин Број:352-79/2018-II

26. Решењe о именовању Стручног тима за
спровођење поступка јавно-приватног партнерства
без елемената концесије ради реализације пројекта
реконструкције, рационализације и одржавања јавног
осветљења на територији општине Параћин Број:02-
221/2018-II

27. Одлукa о давању на управљање и
коришћење инвентара који је у јавној својини
општине Параћин Спортско рекреационом Центру
„7. Јули“ Параћин Број:031-199/2018-II

28. Одлукa о давању на управљање и
коришћење инвентара који је у јавној својини
општине Параћин Спортско рекреационом Центру
„Борац“ из Параћина Број:031-200/2018-II

29. Одлукa о давању на коришћење и
управљање ради озакоњења пословног објекта-зграда
Културног центра (По+П+3) ЈП ''Пословни центар''
Параћин Број:464-37/2018-II

30. Решење о давању сагласности на Уговор о
чланарини између општине Параћин и Регионалне
агенције за економски развој Шумадије и Поморавља
доо Крагујевац Број:400-1577/2018-II

31. Решење о давању сагласности на г Анекс I
Уговора о годишњој чланарини између општине
Параћин и Регионалне агенције за економски развој
Шумадије и Поморавља доо Крагујевац Број:400-
1578/2018-II

32. Решење о давању сагласности на Програм
пословања Регионалног центра за управљање
комуналним отпадом ''Регион Краљево'' доо за
2019.годину са прилозима бр.144 од
28.11.2018.године, са Одлуком Скупштине
Регионалног центра за управљање комуналним
отпадом ''Регион Краљево'' доо бр. 32/18 од
29.11.2018.године Број: 400-1543/2018-II

33. Решење о давању сагласности на Програм
рада са финансијским планом Општинске стамбене
агенције општине Параћин за 2019.годину Број:400-
1579/2018-II

34. Решење о давању сагласности на
Извештај о раду са финансијским извештајем
Општинске стамбене агенције општине Параћин за
2017.годину, Број:400-1580/2018-II

49. седница СО-е одржана 18.12.2018. године
1. Локални акциони план за борбу против

корупције општине Параћин за период 2018. –
2020.године

2. Одлука о утврђивању статуса спортске
организације од посебног значаја, Фудбалски савез
општине Параћин, Број:66-15/2018-II

3. Одлука о утврђивању статуса спортске
организације од посебног значаја, Аеро клуб"Наша
Крила" Параћин, Број:66-16/2018-II

4. Одлука о утврђивању статуса спортске
организације од посебног значаја, Одбојкашки клуб
"Борац" Параћин, Број:66-17/2018-II

5. Одлука о утврђивању статуса спортске
организације од посебног значаја, Фудбалски клуб
"Јединство" Параћин, Број:66-18/2018-II

6. Одлука о утврђивању статуса спортске
организације од посебног значаја, Фудбалски клуб
"СФС Борац"Параћин, Број:66-19/2018-II

7. Одлука о утврђивању статуса спортске
организације од посебног значаја, Рукометни клуб
"Параћин"Параћин,Број:66-20/2018-II

8. Одлука о утврђивању статуса спортске
организације од посебног значаја, Планинарски клуб
"Јаворак"Параћин,Број:66-21/2018-II

9. Решење о разрешењу члана Општинског
већа Биљане Миловановић, Број:02-227/2018-II

10. Решење о именовању члана Општинског
већа Милоша Ђурђевића, Број:02-229/2018-II

11. Одлука о одбијању предлога одборника за
разрешење председника општине Параћин Саше
Пауновића, Број:02-230/2018-II

50. седница СО-е одржана 25.12.2018.године

1. Одлукa о престанку важења Одлуке о
буџетском фонду за развој пољопривреде у општини
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Параћин, Број:400-1680/2018-II

2. Одлука о престанку важења Одлуке о
буџетском фонду за заштиту животне средине
општине Параћин, Број:400-1681/2018-II

3. Одлука о изменама и допунама Одлуке о
општинским административним таксама и
накнадама, Број:434-9/2018-II

4. Одлука о доприносу за уређивање
грађевинског земљишта, Број:418-79/2018-II

5. Одлука о давању сагласности на Извештај
Општинског већа о утрошеним средствима за
финансирање и суфинансирање пројеката у области
јавног информисања, културе, спорта, удружења
грађана и верских заједница, из буџета општине
Параћин у 2018.години, по основу јавних конкурса и
појединачних давања, Број:400-1679/2018-II

6. Одлука о измени и допуни Одлуке о
максималном броју запослених на неодређено време
у општинској управи, јавним предузећима и
установама општине Параћин, Број:112-625/2018-II

7. Одлука о организацији седнице Комитета
за мониторинг Конгреса локалних и регионалних
власти Савета Европе, Број:06-280/2018-II

8. Решење о давању сагласности на Програм
пословања са финансијским планом  ЈП «Пословни
центар» Параћин за 2019.годину са пројекцијом за
2020. и 2021.годину  бр.301 /18 од 30.11.2018. године,
са Одлуком Надзорног одбора бр. 300/18 од
30.11.2018. године, Број:400-1506/2018-II

9. Решење о давању сагласности на Програм
димничарских услуга  на територији општине
Параћин ЈП «Пословни центар» Параћин за
2019.годину са пројекцијом за 2020. и 2021.годину,
са Одлуком Надзорног одбора бр. 302/18 од
30.11.2018. године, Број:400-1626/2018-II

10. Програм коришћења буџетске помоћи–
субвенција ЈП «Пословни центар» Параћин  за 2019.
годину са Одлуком Надзорног одбора бр. 304/18 од
30.11.2018.г, Број:400-1627/2018-II

11. Решење о давању сагласности на Одлуку
Надзорног одбора ЈП «Пословни центар» Параћин  о
кредитном  задужењу  бр. 306/18 од 30.11.2018.г. ,
Број:400-1628/2018-II

12. Решење о давању сагласности на План и
програм рада са планом инвестиција и Финансијски
план прихода и расхода за 2019.годину Завичајног

музеја ''Параћин'' , Број:400-1604/2018-II

13. Решење о давању сагласности на План и
програм рада са планом инвестиција и Финансијски
план прихода и расхода за 2019.годину Позоришта
''Параћин'', Број:400-1589/2018-II

14. Решење о давању сагласности на План и
програм рада са планом инвестиција и Финансијски
план прихода и расхода за 2019.годину Библиотеке
''Др Вићентије Ракић'' Параћин, Број:400-1599/2018-II

15. Решење о давању сагласности на План и
програм рада са планом инвестиција и Финансијски
план прихода и расхода за Решење о давању
сагласности на 2019.годину Културног центра
''Параћин'' Параћин, Број:400-1590/2018-II

16. Решење о давању сагласности на План и
програм рада са планом инвестиција и Финансијски
план прихода и расхода за 2019.годину установе Дом
омладине ''Параћин'' у Параћину, Број:400-1595/2018-
II

17. Решење о давању сагласности на План и
програм рада са планом инвестиција и Финансијски
план прихода и расхода за 2019.годину Туристичке
организације општине Параћин, Број:400-1597/2018-
II

18. Решење о давању сагласности на План и
програм рада са планом инвестиција и Финансијски
план прихода и расхода за 2019.годину  ПУ ''Бамби''
Параћин у Параћину, Број:400-1601/2018-II

19. Решење о давању сагласности на План
финансирања програмских активности са Планом
рада Црвеног крста Параћин за 2019.годину,
Број:400-1619/2018-II

20. Решење о давању сагласности на План и
програм рада са планом инвестиција и Финансијски
план прихода и расхода за 2019.годину Центра за
социјални рад ''Параћин'' у Параћину , Број:400-
1598/2018-II

21. Решење о давању сагласности на Одлука
Надзорног одбора ЈП ''Водовод''Параћин бр. 1759-
4/18 од 19.12.2018.г. о давању сагласности на Анекс
Споразума  бр. 1762/2018 од 19.12.2018.г. о
регулисању међусобних обавеза између Центра за
социјални рад Параћин и ЈП ''Водовод'' Параћин,
Број:400-1645/2018-II

22. Решење о давању сагласности на План и
програм рада са планом инвестиција и Финансијски
план прихода и расхода за 2019.годину Апотеке
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''Параћин'' у Параћину, Број:400-1615/2018-II

23. Решење о давању сагласности на План и
програм рада са планом инвестиција и Финансијски
план прихода и расхода за 2019. годину Дома
здравља ''Параћин'' у Параћину, Број:400-1606/2018-
II

24. Решење о давању сагласности на План и
програм рада са планом инвестиција и Финансијски
план прихода и расхода за 2019.годину установе СРЦ
''7.јули'' Параћин у Параћину, Број:400-1584/2018-II

25. Решење о давању сагласности на План и
програм рада са планом инвестиција и Финансијски
план прихода и расхода за 2019.годину установе СРЦ
''Јединство'' Параћин у Параћину, Број:400-
1596/2018-II

26. Решење о давању сагласности на План и
програм рада са планом инвестиција и Финансијски
план прихода и расхода за 2019.годину установе
СРЦ ''Борац'' Параћин у Параћину, Број:400-
1614/2018-II

27. Одлукa о покретању иницијативе за
обустављање изградње МХЕ Грза, Број:312-11/2018-
II

28. Одлука о усвајању Оперативног плана
мобилног тима за социјално укључивање Рома за
2019.годину, Број:90-10/2018-II

29. Одлука о продужењу Акционог плана за
имплементацију Стратегије одрживог развоја
Општине Параћин, Број:400-1685/2018-II

30. Одлука о расписивању јавног огласа за
давање у закуп и на коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини у општини Параћин,
Број:320-173/2018-II

31. Решење о отуђењу из јавне својине
Општине Параћин, Рајић Љубиши, Број:464-51/2018-
II

32. Решење о давању сагласности на Модел
Уговора о реализовању годишњег програма спортске
организације којима се остварују потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин у
2019.години, Број:400-1684/2018-II

33. Одлука о одобравању/неодобравању
средстава за реализацију годишњих програма
спортских организација  којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у
општини Параћин за 2019. годину, Број:400-

1686/2018-II

34. Одлука о радноправном статусу за члана
општинског Већа Милоша Ђурђевића. Број:112-
729/2018-II

35. Решење о разрешењу и именовању члана
Школског  одбора Вук Караџић Поточац Број:02-
127/2018-II

36. Решење о изменама и допунама Решења о
именовању Стручног тима за спровођење поступка
реализације јавно-приватног партнерства без
елемената концесије ради реализације пројекта
реконструкције, рационализације и одржавања јавног
осветљења на територији општине Параћин Број:02-
235/2018-II

37. Решење о разрешењу вршиоца дужности
директора установе «Дом омладине» Параћин
Број:02-237/2018-II

38. Решење о именовању вршиоца дужности
директора установе «Дом омладине» Параћин
Број:02-238/2018-II

39. Решење о измени Решења о именовању
Општинског савета родитеља Број:02-233/2018-II

Радна тела Скупштине заседала су
непосредно пред седнице Скупштине ради давања
мишљења по одређеним питањима. Такође су радна
тела по потреби заседала и другим данима.

Укупно је одржано 90 седница сталних
радних тела Скупштине општине.

У 2018. години одржане су следеће седнице
сталних радних тела Скупштине општине:

Назив радног тела СО Бр.

седница

1. Комисија за кадровска и

административна питања и јавна признања

30

2. Мандатно-имунитетска комисија 1

3. Савет за  буџет и финансије 7

4. Савет за урбанизам, изградњу и

просторно планирање

3

5. Савет за образовање и културу 1

6. Савет за здравство 2

7. Савет за родну равноправност 4
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8. Комисија за прописе 9

9. Савет за комуналне делатности 4

10. Савет за месне заједнице /

11. Савет за социјалну заштиту и

подршку породи породици

2

12. Савет за заштиту животне

средине

/

13. Савет за привредна питања /

14. Савет за информисање /

15. Савет за спорт       1

16. Савет за пољопривреду       4

17. Колегијални савет       22

3. ЈАВНОСТ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ У РАДУ

Седнице Скупштине општине су јавне.
За јавност рада Скупштине општине

одговоран је председник Скупштине општине.
Позиви и материјали за седнице Скупштине

општине достављају се средствима информисања
ради упознавања јавности.

Седницама Скупштине општине могу

присуствовати представници средстава информисања
овлашћени представници предлагача, као и друга
заинтересована лица чије присуство председник
Скупштине одобри.

Скупштина општине може одлучити да
седница скупштине не буде јавна из разлога
безбедности и других разлога утврђених законом и
статутом.

На web презентацији општине www.paracin.rs
објављене су одлуке које је донела Скупштина
општине Параћин, предлози аката, образац за
контакт грађана са одборницима, кодекс понашања
функционера, резултати гласања са седница
Скупштине и амандмани поднети на предлоге аката.

Може се закључити да је Скупштина
општине Параћин радила у 2018. години у складу са
Законима Републике Србије, Статутом Општине
Параћин и правним прописима локалне самоуправе.

Донели смо кључне акте за рад органа
општине, за функционисање и унапређење општине
Параћин као и за рад Скупштине општине, а донет је
и нови Статут општине Параћин.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
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ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Више година

На основу члана 64. став 4. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17
и 95/18– др. закон), члана 28. Правилника о условима
и поступку давања у закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини (“Сл.
гласник РС” бр.16/2017 и 111/2017) и члана 2.
Одлуке о одређивању надлежног органа за
спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
("Службени лист општине ПАРАЋИН“ број 3/2009),
Огласа за јавну лицитацију за закуп

пољопривредног  земљишта  у државној својини
(Службени лист општине Параћин број 26/2018), а уз
Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде средине број 320-11-00460/2019-14
од 28.01.2019. године, Скупштина општине
ПАРАЋИН, доноси

ОДЛУКУ О ДАВАЊУ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

1. Савић Александар, Стрижа, 35250 Параћин
мат. број: 0511983722223 даје се у закуп
пољопривредно земљиште у државној својини,
укупне површине од 5,4311 ha, које се налази у
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општини ПАРАЋИН и то:

2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у
закуп на период од 10 године и то од 2018/19 до
2027/28 агроекономске године.

3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке
износи 136,94 Евра.

4. Закупнина из тачке 3. ове Одлуке, умањена
за износ уплаћеног депозита, плаћа се у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате најкасније у року од осам (8)
дана од дана правоснажности ове одлуке на посебан
рачун буџета Републике Србије број: 840-741522843-
14, позив на број: модел 97, шифра општине са
контролним бројем: 61077 у складу са Правилником
о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних
прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Сл.
гласник РС", бр. 104/2011,... 131/2014 и 32/2015).

Закупац је у обавези да у року од три (3) дана
од дана плаћања закупнине из става 1, преко
општинске управе ПАРАЋИН, Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде достави
доказ о извршеној уплати и средство обезбеђења
плаћања закупнине за наредне године закупа.

5. Права и обавезе закупца, услови, начин и
рок плаћања закупнине земљишта за наредне године
закупа из тачке 1. ове одлуке, време амортизације
вишегодишњих засада, разлози за отказ уговора, као
и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који, у име Републике Србије, закључује Министар
пољопривреде, шумарства и водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е
Одредбом члана 64. ст. 3. и 4. Закона о

пољопривредном земљишту („Службени гласник
РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17
и 95/18–  др.  закон) предвиђено је да одлуку о
расписивању јавног огласа и одлуку о давању у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на чијој територији се налази пољопривредно
земљиште у државној својини, уз сагласност
министарства надлежног за послове пољопривреде.

Одлуком о одређивању надлежног органа за

спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
(“Службени лист општине ПАРАЋИН”, број 3/2009)
одређен је Скупштина општине као огран надлежан
за доношење Одлуке о расписивању јавног огласа и
одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта
у државној својини.

Скупштина општине ПАРАЋИН је дана
26.12.2018. године расписао Оглас за јавну
лицитацију за закуп пољопривредног земљишта у
државној својини који је објављен у/на Службени
лист општине Параћин дана 27.12.2018. године.

На објављени оглас пријавила су се 1
привредна субјекта / физичка лица.

Савић Александар Стрижа, 35250 Параћин
мат.  број: 0511983722223 је Комисији за
спровођење поступка  јавног надметања доставило
документацију предвиђену Одлуком о расписивању
јавног огласа за давање у закуп пољопривредног
земљишта у  државној својини, број 320-173/II-2018,
и то:  Формулар за пријвљивање Уплатница Очитана
лична карта Потврда о стажу у регистру
пољопривредних газдинстава Комисија за
спровођење поступка јавног надметања је на основу
наведене документације, а у складу са одредбама
Закона о пољопривредном земљишту, утврдила да
лице испуњава услове предвиђене огласом и да је
уплатило депозит у  износу од 27,40 Еура, што по
средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
износи 3.243,00 динара.

Дана 14.01.2019. је одржано јавно надметање
Лицитација на којем је Савић Александар Стрижа,
35250 Параћин мат. број: 0511983722223 је
понудило закупнину у износу од 2.985,54 динара по
хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу
Народне банке Србије на дан јавног надметања
износи 25,21 Еура, а што представља највишу
излицитирану цену.

На основу предлога Комисије за спровођење
поступка  јавног  надметања  за  давање  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини,
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Скупштина општине је донео одлуку да сепредметно
земљиште да у закуп Савић Александар, Стрижа,
35250 Параћин мат. број: 0511983722223

С обзиром на наведено одлучено је као у
диспозитиву.

Ову одлуку објавити и на огласној табли
општине ПАРАЋИН.

Ова одлука се сматра донетом када је
Министарство надлежно за послове пољопривреде
дало сагласност.

Поука о правном средству: Против ове Одлуке
може се изјавити жалба Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде у року од
15 дана од дана доношења одлуке.

Број: 320-16/ 2019-II

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Више година

На основу члана 64. став 4. Закона о

пољопривредном земљишту („Службени гласник
РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17
и 95/18– др. закон), члана 28. Правилника о условима
и поступку давања у закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини
(“Сл.гласник РС” бр.16/2017 и 111/2017) и члана 2.
Одлуке о одређивању надлежног органа за
спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
("Службени лист општине ПАРАЋИН“ број 3/2009),
Огласа за јавну лицитацију за закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
(Службени лист општине Параћин број 26/2018), а уз
Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде средине број 320-11-00460/2019-14
од 28.01.2019. године, Скупштина општине
ПАРАЋИН, доноси

ОДЛУКУ О ДАВАЊУ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Савић Александар, Стрижа, 35250 Параћин мат. број:
0511983722223 даје се у закуп пољопривредно
земљиште у државној својини, укупне површине од
7,5665 ha, које се налази у општини ПАРАЋИН и то:

2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у
закуп на период од 10 године и то од 2018/19 до
2027/28 агроекономске године.

3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке
износи 1.077,45 Евра.

4. Закупнина из тачке 3. ове Одлуке, умањена
за износ уплаћеног депозита, плаћа се у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате најкасније у року од осам (8)
дана од дана правоснажности ове одлуке на посебан
рачун буџета Републике Србије број: 840-741522843-
14, позив на број: модел 97, шифра општине са
контролним бројем: 61077 у складу са Правилником
о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних
прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Сл.
гласник РС", бр. 104/2011,... 131/2014 и 32/2015).

Закупац је у обавези да у року од три (3) дана
од дана плаћања закупнине из става 1,

преко општинске управе ПАРАЋИН, Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде достави
доказ о извршеној уплати и средство обезбеђења
плаћања закупнине за наредне године закупа.

5. Права и обавезе закупца, услови, начин и
рок плаћања закупнине земљишта за наредне године
закупа из тачке 1. ове одлуке, време амортизације
вишегодишњих засада, разлози за отказ уговора, као
и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који, у име Републике Србије, закључује Министар
пољопривреде, шумарства и водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е
Одредбом члана 64. ст. 3. и 4. Закона о

пољопривредном земљишту („Службени гласник
РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17
и  95/18–  др.  закон) предвиђено је да одлуку о
расписивању јавног огласа и одлуку о давању у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
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на чијој територији се налази пољопривредно
земљиште у државној својини, уз сагласност
министарства надлежног за  послове пољопривреде.

Одлуком о одређивању надлежног органа за
спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
(“Службени лист општине ПАРАЋИН”, број 3/2009)
одређен је Скупштина општине као огран надлежан
за доношење Одлуке о расписивању јавног огласа и
одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта
у државној својини.

Скупштина општине ПАРАЋИН је дана
26.12.2018. године расписао Оглас за јавну
лицитацију за закуп пољопривредног земљишта у
државној својини који је објављен у/на Службени
лист општине Параћин дана 27.12.2018. године.

На објављени оглас пријавила су се 1
привредна субјекта / физичка лица. Савић
Александар Стрижа, 35250 Параћин мат. број:
0511983722223 је Комисији за спровођење поступка
јавног надметања доставило документацију
предвиђену Одлуком о расписивању јавног огласа за
давање у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини, број 320-173/II-2018, и то:
Формулар за пријвљивање Уплатница Очитана лична
карта Потврда о стажу у регистру пољопривредних
газдинстава Комисија за спровођење поступка јавног
надметања је на основу наведене документације, а у
складу са одредбама Закона о пољопривредном
земљишту, утврдила да лице испуњава услове
предвиђене огласом и да је уплатило депозит у
износу од 215,61 Еура, што по средњем курсу
Народне банке Србије на дан уплате износи
25.516,00 динара.

Дана 14.01.2019. је одржано јавно надметање
Лицитација на којем је Савић Александар Стрижа,
35250 Параћин мат. број: 0511983722223 је
понудило закупнину у износу од 16.861,02 динара по
хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу
Народне банке Србије на дан јавног надметања
износи 142,40 Еура, а што представља највишу
излицитирану цену.

На основу предлога Комисије за спровођење
поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини,
Скупштина општине је донео одлуку да се предметно
земљиште да у закуп Савић Александар, Стрижа,

35250 Параћин мат. број: 0511983722223
С обзиром на наведено одлучено је као у

диспозитиву.
Ову одлуку објавити и на огласној табли

општине ПАРАЋИН.
Ова одлука се сматра донетом када је

Министарство надлежно за послове пољопривреде
дало сагласност.

Поука о правном средству: Против ове
Одлуке  може  се  изјавити  жалба  Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде у року од
15 дана од дана доношења одлуке.

Број: 320-17/2019-II

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Више година

На основу члана 64. став 4. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17
и 95/18– др. закон), члана 28. Правилника о условима
и поступку  давања у закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини  (“Сл.
гласник РС” бр.16/2017 и 111/2017) и члана 2.
Одлуке о одређивању надлежног органа за
спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
("Службени лист општине ПАРАЋИН“ број 3/2009 ),
Огласа за јавну лицитацију за закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
(Службени лист општине Параћин број 26/2018), а уз
Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде средине број 320-11-00460/2019-14
од 28.01.2019. године, Скупштина општине
ПАРАЋИН, доноси

ОДЛУКУ О ДАВАЊУ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

1. Савић Александар, Стрижа, 35250 Параћин
мат. број: 0511983722223 даје се у закуп
пољопривредно земљиште у државној својини,
укупне површине од 8,7000 ha, које се налази у
општини ПАРАЋИН и то:
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2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у
закуп на период од 10 године и то од 2018/19 до
2027/28 агроекономске године.

3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке
износи 1.238,86 Евра.

4. Закупнина из тачке 3. ове Одлуке, умањена
за износ уплаћеног депозита, плаћа се у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате најкасније у року од осам (8)
дана од дана правоснажности ове одлуке на посебан
рачун буџета Републике Србије број: 840-741522843-
14, позив на број: модел 97, шифра општине са
контролним бројем: 61077 у складу са Правилником
о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних
прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Сл.
гласник РС", бр. 104/2011,... 131/2014 и 32/2015).

Закупац је у обавези да у року од три (3) дана
од дана плаћања закупнине из става 1, преко
општинске управе ПАРАЋИН, Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде достави
доказ о извршеној уплати и средство обезбеђења
плаћања закупнине за наредне године закупа.

5. Права и обавезе закупца, услови, начин и
рок плаћања закупнине земљишта за наредне године
закупа из тачке 1. ове одлуке, време амортизације
вишегодишњих засада, разлози за отказ уговора, као
и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који, у име Републике Србије, закључује Министар
пољопривреде, шумарства и водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е
Одредбом члана 64. ст. 3. и 4. Закона о

пољопривредном земљишту („Службени гласник
РС“, бр. 62/06,  65/08 –  др.  закон,  41/09,  112/15,
80/17  и  95/18–  др.  закон)  предвиђено  је  да
одлуку  о расписивању јавног огласа и одлуку о

давању у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини доноси надлежни орган јединице
локалне самоуправе на чијој територији се налази
пољопривредно земљиште у  државној својини, уз
сагласност министарства надлежног за послове
пољопривреде.

Одлуком о одређивању надлежног органа за
спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
(“Службени лист општине ПАРАЋИН”, број  3/2009)
одређен је Скупштина општине као огран надлежан
за доношење Одлуке о расписивању јавног огласа и
одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта
у државној својини.

Скупштина општине ПАРАЋИН је дана

26.12.2018. године расписао Оглас за јавну
лицитацију за закуп пољопривредног земљишта у
државној својини који је објављен у/на Службени
лист општине Параћин дана 27.12.2018. године.

На објављени оглас пријавила су се 1
привредна субјекта / физичка лица. Савић
Александар Стрижа, 35250 Параћин мат. број:
0511983722223  је  Комисији  за  спровођење
поступка  јавног надметања доставило
документацију предвиђену Одлуком о расписивању
јавног огласа за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини, број 320-173/II-2018,
и то: Формулар за пријвљивање Уплатница Очитана
лична карта Потврда о стажу у регистру
пољопривредних газдинстава Комисија за
спровођење поступка јавног надметања је на основу
наведене документације, а у складу са одредбама
Закона о пољопривредном земљишту, утврдила да
лице испуњава услове предвиђене огласом и да је
уплатило депозит у износу од 247,91 Еура, што по
средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
износи 29.339,00 динара.

Дана 14.01.2019. је одржано јавно надметање
Лицитација на којем је Савић Александар Стрижа,
35250 Параћин мат. број: 0511983722223 је
понудило закупнину у износу од 16.861,02 динара по
хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу
Народне банке Србије на дан јавног надметања
износи 142,40 Еура, а што представља највишу
излицитирану цену.

На основу предлога Комисије за спровођење
поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини,
Скупштина општине је донео одлуку да се предметно
земљиште да у закуп Савић Александар, Стрижа,
35250 Параћин мат. број: 0511983722223.

С обзиром на наведено одлучено је као у
диспозитиву.
       Ову одлуку објавити и на огласној табли
општине ПАРАЋИН.

Ова одлука се сматра донетом када је
Министарство надлежно за послове пољопривреде
дало сагласност.

Поука о правном средству: Против ове
Одлуке  може се изјавити жалба Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде у року од
15 дана од дана доношења одлуке.

Број: 320-19/2019-II

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
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ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Више година

На основу члана 64. став 4. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17
и 95/18– др. закон), члана 28. Правилника о условима
и поступку давања у закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини
(“Сл.гласник РС” бр.16/2017 и 111/2017) и члана 2.
Одлуке о одређивању надлежног органа за
спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
("Службени лист општине ПАРАЋИН“ број 3/2009),
Огласа за јавну лицитацију за закуп
пољопривредног земљишта у државној својини

(Службени лист општине Параћин број 26/2018), а уз
Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде средине број 320-11-00460/2019-14
од 28.01.2019. године, Скупштина општине
ПАРАЋИН, доноси

ОДЛУКУ О ДАВАЊУ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

1. Савић Александар, Стрижа, 35250 Параћин
мат. број: 0511983722223 даје се у закуп
пољопривредно земљиште у државној својини,
укупне површине од 5,5929 ha, које се налази у
општини ПАРАЋИН и то:

2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у
закуп на период од 10 године и то од 2018/19 до
2027/28 агроекономске године.

3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке
износи 696,87 Евра.

4. Закупнина из тачке 3. ове Одлуке, умањена
за износ уплаћеног депозита, плаћа се у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате најкасније у року од осам (8)
дана од дана правоснажности ове одлуке на посебан
рачун буџета Републике Србије број: 840-741522843-
14, позив на број: модел 97, шифра општине са
контролним бројем: 61077 у складу са Правилником
о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних
прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Сл.
гласник РС", бр. 104/2011,... 131/2014 и 32/2015).

Закупац је у обавези да у року од три (3) дана
од дана плаћања закупнине из става 1, преко
општинске управе ПАРАЋИН, Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде достави
доказ о извршеној уплати и средство обезбеђења
плаћања закупнине за наредне године закупа.

5. Права и обавезе закупца, услови, начин и
рок плаћања закупнине земљишта за наредне године
закупа из тачке 1. ове одлуке, време амортизације
вишегодишњих засада, разлози за отказ уговора, као
и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који, у име Републике Србије, закључује Министар
пољопривреде, шумарства и водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е
Одредбом члана 64. ст. 3. и 4. Закона о

пољопривредном земљишту („Службени гласник
РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17
и  95/18–  др.  закон) предвиђено је да одлуку о
расписивању јавног огласа и одлуку о давању у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на чијој територији се налази пољопривредно
земљиште у државној својини, уз сагласност
министарства надлежног за послове пољопривреде.

Одлуком о одређивању надлежног органа за
спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
(“Службени лист општине ПАРАЋИН”, број  3/2009)
одређен је Скупштина општине као огран надлежан
за доношење Одлуке о расписивању јавног огласа и
одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта
у државној својини.

Скупштина општине ПАРАЋИН је дана
26.12.2018. године расписао Оглас за јавну
лицитацију за закуп пољопривредног земљишта у
државној својини који је објављен у/на Службени
лист општине Параћин дана 27.12.2018. године.

На објављени оглас пријавила су се 1
привредна субјекта / физичка лица. Савић
Александар Стрижа, 35250 Параћин мат. број:
0511983722223 је Комисији за спровођење поступка
јавног надметања доставило документацију
предвиђену Одлуком о расписивању јавног огласа за
давање у закуп пољопривредног земљишта у
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државној својини, број 320-173/II-2018, и то:
Формулар за пријвљивање Уплатница Очитана лична
карта Потврда о стажу у регистру пољопривредних
газдинстава.

Комисија за спровођење поступка јавног
надметања је на основу наведене документације, а у
складу са одредбама Закона о пољопривредном
земљишту, утврдила да лице испуњава услове
предвиђене огласом и да је уплатило депозит у
износу од 139,46 Еура, што по средњем курсу
Народне банке Србије на дан уплате износи
16.504,00 динара.

Дана 14.01.2019. је одржано јавно надметање
Лицитација на којем је Савић Александар Стрижа,
35250 Параћин мат. број: 0511983722223 је
понудило закупнину у износу од 14.753,63 динара по
хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу
Народне банке Србије на дан јавног надметања
износи 124,60 Еура, а што представља највишу
излицитирану цену.

На основу предлога Комисије за спровођење
поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини,
Скупштина општине је донео одлуку да се предметно
земљиште да у закуп Савић Александар, Стрижа,
35250 Параћин мат. број: 0511983722223.

С обзиром на наведено одлучено је као у
диспозитиву.

Ову одлуку објавити и на огласној табли
општине ПАРАЋИН.

Ова одлука се сматра донетом када је
Министарство надлежно за послове пољопривреде
дало сагласност.

Поука о правном средству: Против ове
Одлуке може се изјавити жалба Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде у року од

15 дана од дана доношења одлуке.

Број: 320-18/2019-II

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Више година

На основу члана 64. став 4. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17
и 95/18– др. закон), члана 28. Правилника о условима
и поступку давања у закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини
(“Сл.гласник РС” бр.16/2017 и 111/2017) и члана 2.
Одлуке о одређивању надлежног органа за
спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
("Службени лист општине ПАРАЋИН“ број 3/2009),
Огласа за јавну лицитацију за закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
(Службени лист општине Параћин број 26/2018), а уз
Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде средине број 320-11-00460/2019-14
од 28.01.2019. године, Скупштина општине
ПАРАЋИН, доноси

ОДЛУКУ О ДАВАЊУ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

1. САНИЦУЛА ЦО ДОО, Горња Мутница,
35250 Параћин мат. број: 20411945 даје се у закуп
пољопривредно земљиште у државној својини,
укупне површине од 26,5229 ha, које се налази у
општини ПАРАЋИН и то:

2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у
закуп на период од 10 године и то од 2018/19 до
2027/28 агроекономске године.

3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке
износи 535,02 Евра.

4. Закупнина из тачке 3. ове Одлуке, умањена
за износ уплаћеног депозита, плаћа се у динарској

противвредности по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате најкасније у року од осам (8)
дана од дана правоснажности ове одлуке на посебан
рачун буџета Републике Србије број: 840-741522843-
14, позив на број: модел 97, шифра општине са
контролним бројем: 61077 у складу са Правилником
о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних
прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Сл.
гласник РС", бр. 104/2011,... 131/2014 и 32/2015).
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Закупац је у обавези да у року од три (3) дана
од дана плаћања закупнине из става 1, преко
општинске управе ПАРАЋИН, Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде достави
доказ о извршеној уплати и средство обезбеђења
плаћања закупнине за наредне године закупа.

5. Права и обавезе закупца, услови, начин и
рок плаћања закупнине земљишта за наредне године
закупа из тачке 1. ове одлуке, време амортизације
вишегодишњих засада, разлози за отказ уговора, као
и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који, у име Републике Србије, закључује Министар
пољопривреде, шумарства и водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е
Одредбом члана 64. ст. 3. и 4. Закона о

пољопривредном земљишту („Службени гласник
РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17
и 95/18– др. закон) предвиђено је да одлуку о
расписивању јавног огласа и одлуку о давању у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на чијој територији се налази пољопривредно
земљиште у државној својини, уз сагласност
министарства надлежног за послове пољопривреде.

Одлуком о одређивању надлежног органа за
спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
(“Службени лист општине ПАРАЋИН”, број  3/2009)
одређен је Скупштина општине као огран надлежан
за доношење Одлуке о расписивању јавног огласа и
одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта
у државној својини.

Скупштина општине ПАРАЋИН је дана
26.12.2018. године расписао Оглас за јавну
лицитацију за закуп пољопривредног земљишта у
државној својини који је објављен у/на Службени
лист општине Параћин дана 27.12.2018. године.

На објављени оглас пријавила су се 1
привредна субјекта / физичка лица. САНИЦУЛА ЦО
ДОО Горња Мутница, 35250 Параћин мат. број:
20411945 је Комисији за спровођење поступка јавног
надметања доставило документацију предвиђену
Одлуком о расписивању јавног огласа за давање у
закуп пољопривредног земљишта у државној
својини, број 320-173/II-2018, и то: Формулар за
пријвљивање, Уплатница, Очитана лична карта,
Извод из АПРа, Потврда о стажу у регистру
пољопривредних газдинстава, Извод из регистра
пољопривредних газдинстава - структура биљне
производње, Извод из регистра пољопривредних
газдинстава - подаци о пољопривредном газдинству,
Потврда о статусу у регистру пољопривредних
газдинстава, Комисија за спровођење поступка јавног

надметања је на основу наведене документације, а у
складу са одредбама Закона о пољопривредном
земљишту, утврдила да лице испуњава услове
предвиђене огласом и да је уплатило депозит у
износу од 107,02 Еура, што по средњем курсу
Народне банке Србије на дан уплате износи
12.670,31 динара.

Дана 14.01.2019. је одржано јавно надметање
Лицитација на којем је САНИЦУЛА ЦО ДОО Горња
Мутница, 35250 Параћин мат. број: 20411945 је
понудило закупнину у износу од 2.388,56 динара по
хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу
Народне банке Србије на дан јавног надметања
износи 20,17 Еура, а што представља највишу
излицитирану цену.

На основу предлога Комисије за спровођење
поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини,
Скупштина општине је донео одлуку да се предметно
земљиште да у закуп САНИЦУЛА ЦО ДОО, Горња
Мутница, 35250 Параћин мат. број: 20411945.

С обзиром на наведено одлучено је као у
диспозитиву.

Ову одлуку објавити и на огласној табли
општине ПАРАЋИН.

Ова одлука се сматра донетом када је
Министарство надлежно за послове пољопривреде
дало сагласност.

Поука о правном средству: Против ове Одлуке
може се изјавити жалба Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде у року од
15 дана од дана доношења одлуке.

Број: 320-14/2019-II

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Више година

На основу члана 64. став 4. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17
и 95/18– др. закон), члана 28. Правилника о условима
и поступку давања у закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини
(“Сл.гласник РС” бр.16/2017 и 111/2017) и члана 2.
Одлуке о одређивању надлежног органа за
спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
("Службени лист општине
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ПАРАЋИН“ број 3/2009), Огласа за јавну
лицитацију за закуп пољопривредног земљишта у
државној својини (Службени лист општине Параћин
број 26/2018), а уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде средине
број  320-11-00460/2019-14 од 28.01.2019. године,
Скупштина општине ПАРАЋИН, доноси

ОДЛУКУ О ДАВАЊУ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

1. САНИЦУЛА ЦО ДОО, Горња Мутница,
35250 Параћин мат. број: 20411945 даје се у закуп
пољопривредно земљиште у државној својини,
укупне површине од 9,8340 ha, које се налази у
општини ПАРАЋИН и то:

2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у
закуп на период од 10 године и то од 2018/19 до
2027/28 агроекономске године.

3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке
износи 280,06 Евра.

4. Закупнина из тачке 3. ове Одлуке, умањена
за износ уплаћеног депозита, плаћа се у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате најкасније у року од осам (8)
дана од дана правоснажности ове одлуке на посебан
рачун буџета Републике Србије број: 840-741522843-
14, позив на број: модел 97, шифра општине са
контролним бројем: 61077 у складу са Правилником
о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних
прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Сл.
гласник РС", бр. 104/2011,... 131/2014 и 32/2015).

Закупац је у обавези да у року од три (3) дана
од дана плаћања закупнине из става 1, преко
општинске управе ПАРАЋИН, Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде достави
доказ о извршеној уплати и средство обезбеђења
плаћања закупнине за наредне године закупа.

5. Права и обавезе закупца, услови, начин и
рок плаћања закупнине земљишта за наредне године
закупа из тачке 1. ове одлуке, време амортизације
вишегодишњих засада, разлози за отказ уговора, као
и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који, у име Републике Србије, закључује Министар
пољопривреде, шумарства и водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбом члана 64. ст. 3. и 4. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17

и 95/18 –  др. закон) предвиђено је да одлуку о
расписивању јавног огласа и одлуку о давању у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на чијој територији се налази пољопривредно
земљиште у државној својини, уз сагласност
министарства надлежног за послове пољопривреде.
Одлуком о одређивању надлежног органа за
спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
(“Службени лист општине ПАРАЋИН”, број 3/2009)
одређен је Скупштина општине као огран надлежан
за доношење Одлуке о расписивању јавног огласа и
одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта
у државној својини.

Скупштина општине ПАРАЋИН је дана
26.12.2018. године расписао Оглас за јавну
лицитацију за  закуп  пољопривредног земљишта у
државној својини који је објављен у/на Службени
лист општине Параћин дана 27.12.2018. године.

На објављени оглас пријавила су се 1
привредна субјекта / физичка лица. САНИЦУЛА ЦО
ДОО Горња Мутница, 35250 Параћин  мат. број:
20411945 је Комисији за спровођење поступка јавног
надметања доставило документацију предвиђену
Одлуком о расписивању јавног  огласа за давање у
закуп пољопривредног земљишта у државној
својини, број 320-173/II-2018, и то: Формулар за
пријвљивање: Уплатница, Очитана лична карта,
Извод из АПРа, Потврда о стажу у регистру
пољопривредних газдинстава, Извод из регистра
пољопривредних газдинстава - структура биљне
производње, Извод из регистра пољопривредних
газдинстава - подаци о пољопривредном газдинству,
Потврда о статусу у регистру пољопривредних
газдинстава, Комисија за спровођење поступка јавног
надметања је на основу наведене документације, а у
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складу са одредбама Закона о пољопривредном
земљишту, утврдила да лице испуњава услове
предвиђене огласом и да је уплатило депозит у
износу од 56,02 Еура, што по средњем курсу Народне
банке Србије на дан уплате износи 6.632,44 динара.

Дана 14.01.2019. је одржано јавно надметање
Лицитација на којем је САНИЦУЛА ЦО ДОО, Горња
Мутница, 35250 Параћин мат. број: 20411945 је
понудило закупнину у износу од 3.372,20 динара по
хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу
Народне банке Србије на дан јавног надметања
износи 28,48 Еура, а што представља највишу
излицитирану цену.

На основу предлога Комисије за спровођење
поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини,
Скупштина општине је донео одлуку да се предметно
земљиште да у закуп САНИЦУЛА ЦО ДОО, Горња
Мутница, 35250 Параћин мат. број: 20411945

С обзиром на наведено одлучено је као у
диспозитиву.

Ову одлуку објавити и на огласној табли
општине ПАРАЋИН.

Ова одлука се сматра донетом када је
Министарство надлежно за послове пољопривреде
дало сагласност.

Поука о правном средству: Против ове
Одлуке може се изјавити жалба Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде у року од
15 дана од дана доношења одлуке.

Број: 320-15/2019-II

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 46. тачка 1. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’
бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18),
члана 69. тачка 1. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.22/2018),
члана 22. Пословника о раду Општинског већа
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин'', бр.12/17), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
26.12.2018. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај Комисије

за оцену годишњих и посебних програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин о усвајању Ревидираног
Предлога Годишњег програма Пливачког клуба
''Посеидон'' Параћин за 2018. годину бр. 06-281/18-I
од 25.12.2018. године.

II
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај Комисије

за оцену годишњих и посебних програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин о обавештењу о измени
одобрених средстава за реализацију програма
Одбојкашког клуба ''Параћин'' за 2018. годину бр. 06-
281/18-I од 25.12.2018. године.

III
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-282/2018-III од 26.12.2018. године

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

________________________________

На основу члана 46. тачка 1. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’
бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18),
члана 69. тачка 1. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.22/18),
члана 22. Пословника о раду Општинског већа
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин'', бр.12/17), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
26.12.2018. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај Комисије

за оцену годишњих и посебних програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин о усвајању Ревидираног
Предлога Годишњег програма Фудбалскиг клуба
„Јединство“ Параћин за 2018. годину бр. 06-284/18-I
од 26.12.2018. године
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II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-282/2018-III од 26.12.2018. године

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

На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др. закон, 101/16-др. Закон, 47/18), члана 69.
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’ бр.22/2018), члана 22.
Пословника о раду Општинског већа општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин'',
бр.12/17), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 27.12.2018.
године,  донело је

З А К Љ У Ч А К
о стављању ван снаге закључка Општинског већа

општине Параћин број: 06-186/2018-III од
18.09.2018. године

I
СТАВЉА СЕ ван снаге Закључак

Општинског већа општине Параћин бр. 06-186/2018-
III од 18.09.2018.године којим је упућен:

1. Предлог Одлуке о утврђивању назива
новоформираних улица у Параћину

2. Предлог Одлуке о утврђивању назива улица и
засеока у насељеном месту Бошњане

3. Предлог Одлуке о утврђивању назива улица и
засеока у насељеном месту Буљане

4. Предлог Одлуке о утврђивању назива улица и
засеока у насељеном месту Бусиловац

5. Предлог Одлуке о утврђивању назива улица и
засеока у насељеном месту Чепуре

6. Предлог Одлуке о утврђивању назива улица и
засеока у насељеном месту Давидовац

7. Предлог Одлуке о утврђивању назива улица и
засеока у насељеном месту Доње Видово

8. Предлог Одлуке о утврђивању назива улица и
засеока у насељеном месту Доња Мутница

9. Предлог Одлуке о утврђивању назива улица и
засеока у насељеном месту Дреновац

10. Предлог Одлуке о утврђивању назива улица и
засеока у насељеном месту Главица

11. Предлог Одлуке о утврђивању назива улица и
засеока у насељеном месту Голубовац

12. Предлог Одлуке о утврђивању назива улица и
засеока у насељеном месту Горња Мутница

13. Предлог Одлуке о утврђивању назива улица и
засеока у насељеном месту Горње Видово

14. Предлог Одлуке о утврђивању назива улица и
засеока у насељеном месту Извор

15. Предлог Одлуке о утврђивању назива улица и
засеока у насељеном месту Клачевица

16. Предлог Одлуке о утврђивању назива улица и
засеока у насељеном месту Крежбинац

17. Предлог Одлуке о утврђивању назива улица и
засеока у насељеном месту Лебина

18. Предлог Одлуке о утврђивању назива улица и
засеока у насељеном месту Лешје

19. Предлог Одлуке о утврђивању назива улица и
засеока у насељеном месту Мириловац

20. Предлог Одлуке о утврђивању назива улица и
засеока у насељеном месту Плана

21. Предлог Одлуке о утврђивању назива улица и
засеока у насељеном месту Поповац

22. Предлог Одлуке о утврђивању назива улица и
засеока у насељеном месту Поточац

23. Предлог Одлуке о утврђивању назива улица и
засеока у насељеном месту Рашевица

24. Предлог Одлуке о утврђивању назива улица и
засеока у насељеном месту Ратаре

25. Предлог Одлуке о утврђивању назива улица и
засеока у насељеном месту Шалудовац

26. Предлог Одлуке о утврђивању назива улица и
засеока у насељеном месту Шавац

27. Предлог Одлуке о утврђивању назива улица и
засеока у насељеном месту Сикирица

28. Предлог Одлуке о утврђивању назива улица и
засеока у насељеном месту Сињи Вир

29. Предлог Одлуке о утврђивању назива улица и
засеока у насељеном месту Стрижа

30. Предлог Одлуке о утврђивању назива улица и
засеока у насељеном месту Стубица

31. Предлог Одлуке о утврђивању назива улица и
засеока у насељеном месту Својново

32. Предлог Одлуке о утврђивању назива улица и
засеока у насељеном месту Текија

33. Предлог Одлуке о утврђивању назива улица и
засеока у насељеном месту Трешњевица

34. Предлог Одлуке о утврђивању назива улица и
засеока у насељеном месту Забрега
Скупштини општине Параћин  на разматрање

и одлучивање, након добијања сагласности
Министарства за државну управу и локалну
самоуправу Владе Републике Србије.

II
Oвaј закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-285/2018-III од 27.12.2018. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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На основу члана 58. Закона о запосленима у
аутономној покрајини и јединицама локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'', број: 21/16,
113/17 и 95/18), Уредбе о критеријумима за
разврставање радних места и мерилима за опис
радних места службеника у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, број: 88/16 и 113/17), Уредбе о
критеријумима за разврставање радних места и
мерилима за опис радних места намештеника у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'', број: 88/16),
као и члана 10. став 2. Одлуке о организацији
Општинских управа општине Параћин (''Службени
лист општине Параћин'', број: 19/17, 4/18, 23/18),
Општинско веће општине Параћин, на предлог
Начелника управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин,
дана 28.12.2018. године, усвојило је обједињен

П Р А В И Л Н И К
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКИМ
УПРАВАМА И ОПШТИНСКОМ

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Обједињеним Правилником о организацији и

систематизацији радних места у Општинским
управама и Општинском правобранилаштву општине
Параћин (у даљем тексту: Правилник) уређују се
организационе јединице, руковођење
организационим јединицама, називи и описи радних
места, звања у којима су радна места разврстана,
потребан број запослених за свако радно место, врста
и степен образовања, радно искуство и други услови
за рад на сваком радном месту у Општинским
управама и Општинском правобранилаштву општине

Параћин.

Процедура усвајања Правилника

Члан 2.
Предлог Правилника припрема начелник

Управе код кога се налазе послови управљања
људским ресурсима и доставља га Општинском већу
на усвајање.

Поглавља правилника

Члан 3.
Правилник се састоји од следећих поглавља:

1. Глава I Основне одредбе
2. Глава II Oрганизација и систематизација

радних места у Управи за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове

3. Глава III Oрганизација и систематизација
радних места у Управи за инвестиције и
одрживи развој

4. Глава IV Oрганизација и систематизација
радних места у Управи за пољопривреду
и локални економски развој

5. Глава V Oрганизација и систематизација
радних места у Управи за послове органа
општине

6. Глава V Oрганизација и систематизација
радних места у Управи за друштвене
делатности

7. Глава VI Oрганизација и систематизација
радних места у Општинском
правобранилаштву

8. Глава VII Прелазне и завршне одредбе

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА

У обједињеном Правилнику су
систематизована следећа радна места:

Функционери - постављена
лица

5

Службеник на положају –
I група

5 радних места 5 службеника

Службеник на положају –
II група

5 радних места 5 службеника

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника
Самостални саветник 18 19
Саветник 23 28
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Млађи саветник 27 27
Сарадник 6 6
Млађи сарадник 3 3
Виши референт 20 28
Референт 0 0
Млађи референт 0 0

Укупно: 97 радних места 111 службеника

Намештеници Број радних места Број намештеника
Прва врста радних места 0 0
Друга врста радних места 0 0
Трећа врста радних места 0 0
Четврта врста радних места 6 6
Пета врста радних места 4 5

Укупно: 10 радних места 11 намештеника

Укупан број систематизованих радних места у
Управи за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове је 93 и то:

- 2 службеника на положају,
- 80 службеника на извршилачким радним

местима
- 11 на радним местима намештеника

Укупан број систематизованих радних места у
Управи за инвестиције и одрживи развој је 11 и то:

- 2 службеника на положају
- 9 службеника на извршилачким радним

местима
- 0 на радним местима намештеника

Укупан број систематизованих радних места у
Управи за пољопривреду и локални економски развој
је 8 и то:

- 2 службеника на положају
- 6 службеника на извршилачким радним

местима
- 0 на радним местима намештеника

Укупан број систематизованих радних места у
Управи за послове органа општине је 15 и то:

- 2 службеника на положају
- 3 функционера
- 10 службеника на извршилачким радним

местима
- 0 на радним местима намештеника

Укупан број систематизованих радних места у
Управи за друштвене делатности је 8 и то:

- 2 службеника на положају
- 6 службеника на извршилачким радним

местима
- 0 на радним местима намештеника

Укупан број систематизованих радних места у
Општинском правобранилаштву је 2 и то:

- 2 функционера
- 0 службеника на извршилачким радним

местима
- 0 на радним местима намештеника

ГЛАВА II
ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА УРБАНИЗАМ,
ФИНАНСИЈЕ, СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ

ПОСЛОВЕ

Предмет уређивања

Члан 4.
Овим Правилником детаљније се уређују

посебна организациона јединица и унутрашње
организационе јединице, руковођење унутрашњим
организационим јединицама, називи и описи радних
места, звања у која су радна места разврстана,
потребан број запослених за свако радно место, врста
и степен образовања, радно искуство и други услови
за рад на сваком радном месту у Управи за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин.

ОРГАНИЗАЦИЈА УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ФИНАНСИЈЕ, СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ

ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
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Унутрашња организација

Члан 5.
У оквиру Управе за урбанизам, финансије,

скупштинске и опште послове општине Параћин
образују се унутрашње организационе јединице за
вршење сродних послова.

Основна унутрашња организациона јединица
је одељење.

Ако природа и обим послова налажу, унутар
основних унутрашњих организационих јединица
могу се образовати уже организационе јединице:
одсеци одсеци, а унутар одсека – радне групе.

Основне унутрашње јединице

Члан 6.
Основне унутрашње организационе јединице

су:
1. Одељење за финансије и буџет
2. Одељење за локалну пореску администрацију
3. Одељење за јавне службе
4. Одељење за урбанизам и имовинско правне

послове
5. Одељење за општу управу и заједничке

послове
6. Служба за скупштинске и нормативне

послове
7. Служба за инспекцијске послове

Организационе јединице унутар основних
унутрашњих јединица

Члан 7.
У оквиру основних организационих јединица

образују се унутрашње организационе јединице и то:
Одсеци и Радне групе.

Одсеци и Радне групе организују се према
пословима који захтевају непосредну повезаност и
организациону посебност и то:

У Одељењу  за финансије и буџет:
1. Радна група буџета
2. Радна група трезора
3. Одсек рачуноводства
4. Радна група јавних набавки

У Одељењу за локалну пореску
администрацију:

1. Одсек за утврђивање и контролу
локалних јавних прихода

2. Одсек за наплату, пореско
књиговодство и извршавање
локалних јавних прихода

У Одељењу за јавне службе:
1. Одсек за вршење надзора над радом

јавних служби
2. Одсек за информатику

У Одељењу за урбанизам и имовинско правне

послове:
1. Одсек за урбанизам
2. Одсек за обједињену процедуру у

поступку издавања грађевинске
дозволе

3. Одсек за имовинско правне послове
У Одељењу за општу управу и заједничке
послове:

1. Одсек за општу управу
2. Радна група за управљање људским

ресурсима
3. Одсек за заједничке послове
4. Радна група за послове превоза

У Служби за скупштинске и нормативне
послове:

1. Радна група за нормативне послове
органа општине

2. Радна група за хитне интервенције –
Кол центар, Народна канцеларија

3. Радна група за послове протокола
У Служби за инспекцијске послове:

1. Одсек комуналне инспекције
2. Радна група за извршење аката органа

општине и Oпштинских управа

РУКОВОЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНИМ
ЈЕДИНИЦАМА

Члан 8.
Управом за урбанизам, финансије,

скупштинске и опште послове општине Параћин
руководи начелник, као службеник на положају.

Члан 9.
Радом основних и ужих организационих

јединица руководе:
- начелник Одељења/Службе,
- шеф Одсека,
- руководилац Радне групе

Члан 10.
Руководиоце организационих јединица,

распоређује начелник Управе.
Потписивање аката Управе за урбанизам,

финансије, скупштинске и опште послове  врши
начелник Управе, а потписивање решења Управе и
вођење управног поступка врше лица којa овласти
начелник Управе.

Руководиоци организационих јединица
одлучују, доносе решења у управном поступку,
пружају стручна упутства, координирају и надзиру
рад запослених, старају се о законитом, правилном и
благовременом обављању послова из свог делокруга
и врше друге послове по налогу начелника Управе.

Члан 11.
Руководиоци унутрашњих организационих

јединица одговарају за свој рад начелнику Управе.
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За свој рад и рад уже организационе јединице
којом руководе, руководиоци ужих организационих
јединица непосредно су одговорни руководиоцу
Одељења/Службе, у чијем саставу је унутрашња
организациона јединица.

ДУЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

Члан 12.
Организационе јединице су дужне да

међусобно сарађују и да размењују потребне податке
и обавештења неопходна за рад, а сви њихови
запослени да се стручно усавршавају у складу са
потребама и захтевима радног места, као и да
благовремено, правилно и законито обављају
послове свог радног места и постављене радне
циљеве.

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У
УПРАВИ ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Члан 13.
Правилник садржи радна места службеника

на положају, као и радна места службеника и
намештеника.

Члан 14.
Радна места у Управи за урбанизам,

финансије, скупштинске и опште послове општине
Параћин су следећа:

I. Начелник Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин

Звање: положај у I групи број службеника на
положају: 1

Опис посла: Руководи и координира радом
Општинске управе; планира, усмерава и надзире рад
Општинске управе; усклађује рад организационих
јединица Општинске управе и обезбеђује њено
функционисање; остварује сарадњу организационих
јединица у оквиру Општинске управе; обавља и
друге послове у складу са законом, Статутом
општина, одлукама Скупштине општина,
Општинског већа и Председника општине.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне или економске науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или

специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци

II. Заменик Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин

Звање: положај у II групи број службеника на
положају: 1

Опис посла: Замењује начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
у случају његове одсутности или спречености да
обавља своју дужност, у складу са законом, Статутом
општине, одлукама Скупштине општине,
Општинског већа и Председника општине; обавља и
друге послове из надлежности Општинске управе, по
овлашћењу начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне или економске науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци

ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ
01 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ

01-1 01-1 Начелник Одељења за финансије и
буџет

Звање: самостални
саветник

број службеника: 1

Опис посла: пружа стручна упутства, координира и
надзире рад запослених у Одељењу; припрема нацрт
одлуке о буџету, ребалансу, привременом
финансирању и завршном рачуну; руководи
пословима из области планирања, утврђивања,
контроле и наплате прихода; учествује у анализи
предлога финансијских планова буџетских
корисника, врши мониторинг и евалуацију
финансијских планова по програмској методологији;
обавештава буџетске кориснике о одобреним
расположивим апропријацијама; припрема акта за
промену (преусмеравање) апропријације и
коришћење буџетске резерве; учествује у изради
квота и разматра захтев за измену квоте и приговоре
на одобрене квоте; предлаже привремену обуставу
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извршења за буџетске кориснике који не поштују
одобрене квоте и друге прописане норме; разматра
предлог и доноси план извршења буџета и одлучује о
захтеву за измену плана; разматра захтеве за
преузмање обавеза и захтеве за плаћање и трансфер
средстава; координира извршавање буџета; одобрава
контролисане захтеве за плаћање и трансфер
средстава; оверава дневник и главну књигу; врши
интерну контролу рачуноводствених исправа и
предузима остале контролне поступке и процедуре;
сачињава обједињени ИОС; подноси периодичне
извештаје Општинском већу; одобрава обрачун
ревалоризације за откуп станова и одобрени зајам;
управља преговорима о задуживању; одговоран је за
рачуноводство зајмова и дугова; врши пласирање
слободних новчаних средстава и обавештава о томе
Управу за трезор; отвара подрачуне динарских и
девизних средстава корисника јавних средстава и
посебне наменске динарске рачуне корисницима
јавних средстава и осталим правним лицима и
другим субјектима; ближе уређује начин коришћења
средстава са подрачуна КРТ-а; извештава о
коришћењу средстава; води списак буџетских
корисника; припрема и одобрава извештаје за
надлежна министарства и органе општине;
организује припремне радње за спровођење пописа;
врши израду консолидованог завршног рачуна и
сравњење пословних књига са добављачима,
буџетским корисницима и Управом за трезор;
учествује у припреми аката већег степена
сложености за потребе органа општине; организује
јавне расправе и друге облике учешћа јавности у
поступку припреме нацрта аката и одлука из
надлежности Одељења; прати спровођење
општинских одлука из области финансија и покреће
иницијативе за измену прописа и аката Скупштине
општине; доноси правилнике, упутства и друга акта
којима се детаљније уређује поступање запослених у
Одељењу; управља рачуноводственим
информационим системом; одговоран је за чување
пословних књига, рачуноводствених исправа и
финансијских извештаја и присуствује уништењу
истих којима је прошао прописани рок чувања;
утврђује предлог захтева Министарству финансија за
одобрење фискалног дефицита изнад 10 посто
текућих прихода; одобрава потписом по потреби
решења и друга акта које Одељење доноси у
управном поступку
Услови: стечено високо образовање економског
смера, на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и

најмање пет година радног искуства у струци

01-2 РАДНА ГРУПА БУЏЕТА

01-2-1 Руководилац Радне групе буџета

Звање: млађи саветник број службеника: 1

Опис посла: припрема и прати извршење буџета и
буџетских фондова, припрема нацрт Одлуке о буџету
и исти предлаже Начелнику, оверава захтеве за
промену апропријација, одобрава планове извршења
буџета и промене квота, одобрава образце за
преузимање обавеза, врши анализе и израђује
извештаје у вези са буџетом, координира радом
радне групе и обавља друге послове у складу са
Законом о буџетском систему
Услови: стечено високо образовање економског
смера, на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање једна година радног искуства у струци

01-2-2 Буџетски планер локалних јавних прихода
Звање: млађи саветник број службеника: 1

Опис посла: Обавља послове везане за дугорочно
планирање буџета, послове припреме и праћења
извршења капиталних пројеката, предлаже и прати
задуживање локалне заједнице за капиталне пројекте,
врши евидентирање апропријација утврђених
Одлуком о буџету. Врши обраду плаћања и
евидентирање примања, води дневник, главну књигу
и одобрене помоћне књиге за сва примања и издатке,
књижи промене свих подрачуна буџета, води
евиденцију буџетских средстава по позицијама,
припрема документацију за периодичне и завршне
рачуне. Ради на припреми за унос докумената,
односно захтева за плаћање у информациони систем
трезора и обавља послове вођења званичне
евиденције о плаћањима са КРТ-а
Услови: стечено високо образовање економског
смера, на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање једна година радног искуства у струци
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01-3 РАДНА ГРУПА ТРЕЗОРА

01-3-1 Руководилац Радне групе трезора
Звање: сарадник број службеника: 1
Опис послa: Координира радом радне групе, обавља
послове пројекције и праћење прилива на
консолидованом рачуну трезора, обавља послове
управљања готовинским средствима, врши
одобравање планова извршења буџета и промена
квота, одобравање образаца (предлога и захтева) за
плаћање на терет буџетских средстава, израђује
извештаје и информације у вези извршења расхода.
Одговоран је за састављање периодичних обрачуна и
завршних рачуна како за директне буџетске
кориснике тако и за консолидовани рачун трезора,
израђује извештаје о стању у овој области, обавља и
друге послове у складу са Законом. Дужан је да се
стручно усавршава у складу са потребама и
захтевима радног места. Одговоран је за законитост
послова које обавља, за свој рад и рад радне групе
одговоран је Начелнику Одељења.
Услови: стечено високо образовање економског
смера, на основним академским студијама у обиму
од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно на студијама у трајању до три
године, положен државни стручни испит и најмање
три године радног искуства у струци

01-3-2 Буџетски извршилац трезора
Звање: млађи сарадник број службеника: 1
Опис посла: Оверава планове извршења буџета,
промене квота, обрасце за преузимања обавеза,
контролише и оверава предлоге и захтеве за плаћање,
проверава исправност документације за исплату,
проверава пријем добара и извршених радова и
услуга. Ради на пословима уноса апропријација и
промена истих у трезору и ради на одржавању
система података, врши унос планова извршења
буџета и промена квота у информациони систем
трезора и води евиденцију о квотама, унос
докумената, односно захтева за преузимање обавеза
у информациони систем трезора и вођење званичне
евиденције о преузимању обавеза јединице локалне
самоуправе, обавља послове непосредног извршења
расхода, управљања дугом и друге послове у складу
са Законом. Дужан је да се стручно усавршава у
складу са потребама и захтевима радног места.
Одговоран је за законитост послова које обавља, за
свој рад одговоран руководиоцу радне групе и
Начелнику Одељења.
Услoви: стечено високо образовање економског
смера, на основним академским студијама у обиму
од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно на студијама у трајању до три
године, положен државни стручни испит и најмање
једна година радног искуства у струци.

01-4 ОДСЕК РАЧУНОВОДСТВА

01-4-1 Шеф Одсека рачуноводства
Звање: самостални
саветник

број службеника: 1

Опис посла: Координира радом Одсека, ради на
пословима билансирања и извештавања, израђује
нацрте аката из надлежности Одсека и  предлаже
Начелнику Одељења правилнике и друге прописе из
ове области, израђује нацрте финансијских планова
директних буџетских корисника у сарадњи са
руководиоцем радне групе јавних набавки. Одговора
за правилно и законито вођење књиговодства,
примену прописа о материјално финансијском
пословању директних  буџетских корисника.
Изврађује нацрте финансијских планова директних
корисника буџета. Прати извршавање финансијских
планова директних корисника буџета и извештава
Председника општине и општинско веће о
извршавању планова директних корисника буџета.
Обавља и друге послове у складу са Законом. Ради на
одржавању система класификације, на прописивању
интерних рачуноводствених правила, обезбеђује
методе за интерно/екстерно извештавање. Дужан је
да се стручно усавршава у складу са потребама и
захтевима радног места. Одговоран је за законитост
послова које обавља, за свој рад и рад Одсека
одговоран је Начелнику Одељења.
Услови: стечено високо образовање економског
смера, на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци

01-4-2 Књиговођа управе
Звање: саветник број службеника: 1
Опис посла: Води дневник, главну књигу и
одобрених помоћних књига за сва примања и
издатке, ради на пословима рачуноводствене
евиденције општинске имовине, основних средстава,
капиталних пројеката, станова и др.; води евиденцију
донација и других видова помоћи, отвара
финансијске картице и картице материјалних
књиговодства, врши сравњење на пописним листама,
врши затварање свих конта на крају године и ради на
састављању рачуноводствених извештаја; обавља
послове књиговодственог евидентирања
непокретности у јавној својини општине; обавља
послове процене вредности имовине применом
одговарајућих методологија, врши анализу улагања у
непокретности, припрема планове јавних
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инвестиција, врши праћење учинка јавних
инвестиција, ондносно учинка и трошкова,
анилизира ефекте улагања у јавне инвестиције, путем
јавних набавки, јавно – приватног партнерства и
концесија
Услови: стечено високо образовање економског
смера, на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање три године радног искуства у струци

01-4-3 Послови обрачуна
Звање: сарадник број службеника: 1
Опис посла: Врши обрачун свих исплатних
докумената, обрачун зарада за све запослене,
изабрана, именована и постављена лица код
директних корисника буџета, за чланове сталих и
повремених радних тела органа општине, доставља
надлежним органима пријаве о плаћеним порезима и
доприносима, израђује и доставља извештаје
надлежним републичким органима у вези броја
запослених и плата запослених код директних
корисника буџета и обавља и друге послове у складу
са Законом. Дужан је да се стручно усавршава у
складу са потребама и захтевима радног места.
Одговоран је за законитост послова које обавља, за
свој рад одговоран је Шефу Одсека и Начелнику
Одељења.
Услови: стечено високо образовање економског
смера, на основним академским студијама у обиму
од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно на студијама у трајању до три
године, положен државни стручни испит и најмање
три године радног искуства у струци

01-4-4 Послови интерне контроле и ликвидатуре
Звање: виши референт број службеника: 1
Опис посла: Врши контролу свих исплативих
докумената за рачуне директних буџетских
корисника, врши обрачун путних налога и путних
трошкова за запослене, изабрана именована и
постављена лица у органима општине, врши исплату
накнада комисијама, води евиденцију о утрошеном
артиклима у бифеу и обавља друге послове по налогу
шефа Одсека и Начелника Одељења. Ради на
састављању рачуноводствених извештаја, пописа и
сл. у смислу Закона о буџетском систему и Закона о
рачуноводству
Услови: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању економског смера,
положен државни стручни испит и најмање пет

година радног искуства у струци

01-4-5 Благајник
Звање: млађи саветник број службеника: 1
Опис посла: Врши исплату дневница, путних
трошкова, путних налога за запослене, изабрана,
именована и постављена лица у органима општине,
за чланове сталних и повремених радних тела органа
општине, свакодневно ажурира благајну, прима
готовинске уплате, води евиденцију о потрошњи
горива. Одговоран је за састављање
рачуноводствених извештаја у складу са  Законом
Услови: стечено високо образовање економског
смера, на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање једна година радног искуства у струци

01-5  РАДНА ГРУПА ЈАВНИХ НАБАВКИ

01-5-1 Руководилац Радне групе јавних набавки –
Службеник за јавне набавке
Звање: самостални
саветник

број службеника: 1

Опис посла: Координира радом Радне групе,
израђује нацрте Планова јавних набавки и
Правилника о јавним набавкама директних
буџетских корисника и прати њихово извршење. Даје
савете и мишљења у погледу спровођења поступка
јавних набавки индиректним буџетским
корисницима, проверава исправност документације
јавних набавки индиректних буџетских корисника и
учествује у тендерским процедурама. Обавља и друге
послове у складу са Законом о јавним набавкама.
Врши припрему и прати извршење финансијских
планова директних буџетских корисника у смислу
Закона о буџетском систему. Одговоран је за
законито спровођење поступка јавних набавки
директних буџетских корисника. Подноси извештаје
извршном органу у вези извршења Планова јавних
набавки, учествује у изради Одлуке о буџету и
финансијских планова директних корисника буџета
са аспекта сагледавања потреба директних корисника
буџета за јавним набавкама, координира рад са
одговорним лицима буџета и трезора, одговоран је да
се сви поступци јавних набавки обављају
благовремено и у складу са Законом. Одговоран је за
примање и чување понуда, и пословне тајне
понуђача, дужан је да поступа у складу са
професионалним и етичким стандардима, израђује
моделе Уговора и конкурсне документације,
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прегледа и оверава конкурсну документацију,
одговоран је за транспарентност поступка
Услови: стечено високо образовање економског или
правног смера, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци,
лиценца за јавне набавке, познавање рада на
рачунару.

01-5-2 Извршилац јавних набавки
Звање: саветник број службеника : 1
Опис посла: Израђује нацрте планова јавних
набавки и правилника о јавним набавкама директних
буџетских корисника. Прати извршење плана јавних
набавки, учествује у изради и расписивању тендера у
вези јавних набавки, даје савете и мишљења о јавним
набавкама директних буџетских коринсника,
припрема извештаје о јавним набавкама, предлаже
Правилнике и друге прописе из ове области
одговоран је за законито спровођење поступка
јавних набавки директних буџетских корисника. Даје
савете и мишљења у погледу спровођења поступка
јавних набавки индиректних буџетских корисника,
проверава исправност документације јавних набавки
индиректних буџетских корисника и учествује у
тендерским процедурама. Утврђује стандарде и
припрема извештаје у складу са Законом о буџетском
систему, припрема и израђује конкурсну
документацију, припрема јавни позив, пријаве за
утврђивање квалификација понуђача и др.
Обавештава о додели Уговора, сачињава Извештај и
другу документацију везану за одређену јавну
набавку, прикупља понуде за јавне набавке мале
вредности,  спроводи поступак јавних набавки мале
вредности путем наруџбеница, прима и врши
контролу требовања за закљученим Уговорима и
спецификацијама, прима улаезне фактуре и
комплетира фактуре са требовањима, отпремницама,
пријемницама, издатницама и доставља Шефу
Одсека на оверу исправности докумената, оверену
документацију доставља финансијској служби на
ликвидирање и књижење. Води евиденцију плаћања
и прати извршења Уговора, води евиденцију о
додели јавних набавки, проверава да ли је јавна
набавка инвестиционе природе и да ли је
инвестициони план припремљен и одобрен, израђује
инвестиционо техничку документацију и припрема
конкурсну документацију, врши контролу фактура,
ситуација и изведених радова и упоређује их са
датим условима из Уговора, прима и врши контролу

требовања са закљученим Уговорима и
спецификацијама, води евиденцију плаћања и прати
извршење закључених Уговора, води евиденцију о
додели јавних набавки. Утврђује стандарде и
припрема спецификације материјала и опреме,
обезбеђује функционисање складишта као и
инвентар основних залиха, води робно
књиговодство, прима квантитативно и квалитативно
допремљену робу, евидентира, чува и испоручује
директним корисницима буџета, води евиденцију
налог о пријему и налог о издавању робе, води
картице и обавља и друге послове у складу са
Законом о јавним набавкама и Законом о буџетском
систему, а по налогу руководиоца радне групе и
Начелника Одељења. Одговоран је за законитост
спровођења поступка јавних набавки директних
корисника буџета
Услови: стечено високо образовање друштвеног
смера, на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање три  године радног искуства у струци.

02 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ
АДМИНИСТРАЦИЈУ

02-1 Начелник Одељења за локалну пореску
администрацију
Звање: самостални
саветник

број службеника: 1

Опис посла: Руководи радом Одељења. Организује и
прати континуирано, благовремено и ефикасно
извршавање послова из делокруга одељења у складу
са прописима, обједињава и усмерава рад
непосредних руководиоца и извршиоца у одељењу,
организује, обједињава и распоређује послове на
непосредне извршиоце. Пружа потребну стручну
помоћ у извршавању најсложенијих послова из
делокруга Одељења.
Услови: стечено високо образовање економског или
правног смера, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци.
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02-2 ОДСЕК ЗА УТВРЂИВАЊЕ И КОНТРОЛУ
ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА

02-2-1 Послови утврђивања локалних јавних
прихода
Звање: саветник број службеника: 1
Опис посла: Обавља послове утврђивања локалних
јавних прихода решењем  по основу локалних јавних
прихода за физичка лица, организује и прати
достављање решења о утврђивању локалних јавних
прихода за физичка лица и књижење задужења и
уплата у пореском књиговодству за локалне јавне
приходе, обавља и друге послове по налогу
Начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање друштвеног
смера, на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање три године радног искуства у струци.

02-2-2 Порески инспектор за порез на имовину
физичких лица
Звање: самостални
саветник

број службеника: 2

Опис посла: врши пријем странака на озакоњењу
незаконито изграђених објеката; врши увид у стање
пореских обавеза кроз преглед задужења за текућу и
претходне године; обавља сравњење финансијског
стања, пријем и обраду пореских пријава и
утврђивање пореза на имовину; врши проширење
базе пореских обвезника кроз интензивну контролу
(теренску и канцеларијску) подносилаца пореских
пријава и по службеној дужности, упаривањем
разнородних база; пружа стручну помоћ у примени
пореских прописа пореским обвезницима,  другим
органима и службама; ради на изради општинских
Одлука и пратећих прописа везаних за утврђивање
локалних јавних прихода; обавља послове контроле
(рад на терену и канцеларијска контрола) пореских
обвезника по следећим месним заједницама:
Голубовац, Доња Мутница, Давидовац, Горња
Мутница, Доње Видово, Чепуре, Шалудовац, Текија,
Крежбинац, Лебина, Лешје, Клачевица, Горње
Видово, 11.конгрес, Глождак, 4. јули, 7. јули
Услови: стечено високо образовање друштвеног,
техничког или шумарског смера, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним

студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци, положен испит за инспектора.

02-2-3 Порески инспектор за порез на имовину
физичких лица и осталих локалних изворних
прихода
Звање: самостални
саветник

број службеника: 1

Опис посла: ради на проширењу базе пореских
обвезника кроз интензивну контролу (теренску и
канцеларијску) подносилаца пореских пријава и по
службеној дужности упаривањем разнородних база;
ради на припремама теренске контроле и изради
записника након извршене теренске и канцеларијске
контроле; прима пријаве и израђује решења за
истицање фирме на пословном простору – комунална
такса, периодично у току календарске године; прима
пријаве и израђује решења за еко таксу- периодично
у току календарске године; утврђује порез физичким
лицима, на основу теренске контроле и поднетих
пријава од стране физичких лица (оставина,
купопродајни уговори и озакоњење); пружа стручну
помоћ у примени пореских прописа пореским
обвезницима, другим органима и службама, израђује
општинске Одлуке и пратеће прописе везане за
утврђивање локалних јавних прихода; врши пријем и
обраду пореских пријава, утврђивање пореза на
имовину, сравњење финансијког стања пореских
обвезника; обавља послове контроле (рад на терену и
канцеларијска контрола) пореских обвезника по
следећим месним заједницама: Стубица, Рашевица,
Трешњевица, Поточац, Буљане, Главица, Стрижа,
Стришко насеље, Својново, Сињи Вир, Врапчане,
Бранко Крсмановић
Услови: стечено високо образовање економског,
правног, техничког, грађевинског смера, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање три године радног
искуства у струци, положен испит за инспектора.

02-2-4 Аналитичко-порески послови пореза на
имовину
Звање: млађи саветник број службеника: 1
Опис посла: врши пријем, контролу и унос пореских
пријава (ППИ-1) за правна лица; врши контролу,
унос , исправку и обрачун пореских пријава (ППИ-2)
за физичка лица; обавља активности у оквиру
пројекта под називом „Техничка помоћ и
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финансијска подршка општини у оквиру Програма
«Општински економски развој у Источној Србији
2017-2021» (Реформа пореза на имовину)“; израђује
одговарајуће пореске акте и нацрте решења, води
првостепени поступак по жалби, идентификује
пореске обвезнике који нису у бази за опорезивање;
ради на утврђивању локалних комуналних такси и
осталих локалних јавних изворних прихода-накнади
за коришћење јавне површине; одговара на захтеве
добијене преко е-ЗУП-а; обавља послове контроле
(контрола у канцеларији) пореских обвезника месних
заједница: Забрега, Извор, Мириловац, Сисевац,
Дреновац, Шавац, Плана, Поповац, Бусиловац,
Ратаре, Сикирица, Бошњане, Данково, Центар и свих
обвезника за порез правних лица
Услови: стечено високо образовање економског или
правног смера, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање једна година радног искуства у струци.

02-3 ОДСЕК ЗА НАПЛАТУ, ПОРЕСКО
КЊИГОВОДСТВО И ИЗВРШАВАЊЕ
ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА

02-3-1 Послови наплате и пореског књиговодства
локалних јавних прихода
Звање: млађи саветник број службеника: 1
Опис посла: Идентификује пореске обвезнике који
нису измирили јавне приходе, шаље опомене
пореским дужницима и предузима радње прописане
законом ради наплате пореског дуга. Учествује у
изради методолошких и других упутстава од значаја
за наплату, учествује у дефинисању захтева за израду
измену и допуну софтвера за потребе наплате и
учествује у раду и праћењу по поднетим захтевима за
прекњижавањe и повраћај локалних јавних прихода.
Предлаже мере за ефикаснију наплату, oбавља и
друге послове по налогу Начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање економског или
правног смера, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање једна година радног искуства у струци.

02-3-2 Послови пореског рачуноводства
Звање: млађи саветник број службеника: 1
Опис посла: обавља сложене послове провере
формалне исправности и потпуности достављених
налога за књижење пре уноса и унос исправних
књиговодствених докумената; припрема нацрт
исправа на основу података из пореског
књиговодства; проверава исправност аналитичке
картице обвезника у смислу правилности
прокњижених задужења и уплата; предлаже мере за
отклањање неажурности и неисправности књижења у
пореском књиговодству; учествује у састављању
годишњег рачуна јавних прихода; врши повраћај или
прекњижење јавних прихода код којих је извршена
погрешна уплата или је извршена уплата у већем
износу него што је задужење, на рачунима јавних
прихода и прекњижавањима по захтевима обвезника,
као и повраћај више или погрешно уплаћених
средстава која нису искоришћена по својој намени, а
која представљају приход буџета; врши дневно
расправљање непрокњижених уплата достављених из
Управе за трезор и саставља налог за њихово
књижење према ажурности пореског рачуноводства,
предлаже мере за отклањање неажурности и
неисправности књижења у пореском књиговодству;
учествује у састављању годишњег рачуна јавних
прихода; врши проверу исправности
рачуноводствених докумената пре књижења; обавља
послове пријема и обраде извода, расправљање
непрепознатих уплата, евидентирање захтева за
повраћаја и прекњижавање, врши унос (књижење)
исправних рачуноводствених докумената, даје
обавештења пореским обвезницима о стању њихове
пореске обавезе, прима захтеве за издавање уверења
о подацима  из пореског рачуноводства локалних
јавних прихода,  припрема извештаје у вези пореског
рачуноводства локалних јавних прихода, учествује у
изради пореског завршног рачуна за локалне јавне
приходе. Учествује у изради  методолошких
упутстава и других аката од значаја за пореско
рачуноводство
Услови: стечено високо образовање економског
смера на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање једна година радног искуства у струци.

02-3-3 Аналитичко-порески послови принудне
наплате
Звање: млађи саветник број службеника: 1
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Опис посла: Учествује у изради планова редовне и
принудне наплате локалних јавних прихода и прати
њихово извршење, предлаже мере за ефикаснију
наплату, води евиденцију о старости дуговања
пореских обвезника, прати реализацију статистичких
извештаја и фискалних анализа. организује и
учествује у изради методолошког упутства за
редовну и принудну наплату локалних јавних
прихода, организује и учествује у изради
методолошког упутства и других упутстава од
значаја за наплату и пореско књиговодство,
организује и учествује у координирању и праћењу
послова и поступака израде пореског завршног
рачуна, обраде и састављања информација и
извештаја за потребе Пореске управе и органа
локалне самоуправе, организује и учествује у
дефинисању захтева за израду и измене и допуне
софтвера за потребе  наплате и пореског
рачуновдства, прати и усмерава одлучивање по
поднетим захтевима за прекњижавање и повраћај
локалних јавних прихода, организује и прати
благовремено и законито извршавање послова у вези
распореда наплаћених локалних јавних прихода,
организује и учествује у дефинисању шема књижења,
непосредно организује и учествује у пословима
праћења тачности и ажурности пореског
књиговодства. Предлаже мере за ефикаснију
наплату, прати реализацију статистичких извештаја и
фиксалних анализа
Обавља послове идентификације пореских обвезника
који нису измирили јавне приходе и припрема
предузимање мера принудне наплате у складу са
законом; израђује одговарајуће извештаје у вези
спровођења редовне и принудне наплате, прати
извршење поступка принудне наплате; прати огласе
о стечају и ликвидацији, уредно и у роковима
израђује пријаву потраживања, води евиденцију о
пријављеним потраживањима, наплати пријављених
потраживања, а у случају приговора комплетира и
доставља документацију општинском јавном
правобраниоцу ради покретања поступка пред
надлежним судовима, води првостепени поступак за
прекњижавање уплата локалних јавних прихода,
повраћаја погрешних уплата или више уплаћених
пореских обавеза и води првостепени  поступак по
жалбама на решења о принудној наплати и по налогу
другостепеног органа у поновљеним поступцима.
наплатама
Обавља послове идентификације пореских обвезника
који нису измирили јавне приходе и припрема
предузимање мера принудне наплате у складу са
законом; израђује одговарајуће извештаје у вези
спровођења редовне и принудне наплате, прати
извршење поступка принудне наплате; прати огласе
о стечају и ликвидацији, уредно и у роковима
израђује пријаву потраживања, води евиденцију о
пријављеним потраживањима, наплати пријављених

потраживања, а у случају приговора комплетира и
доставља документацију општинском јавном
правобраниоцу ради покретања поступка пред
надлежним судовима, води првостепени поступак за
прекњижавање уплата локалних јавних прихода,
повраћаја погрешних уплата или више уплаћених
пореских обавеза и води првостепени  поступак по
жалбама на решења о принудној наплати и по налогу
другостепеног органа у поновљеним поступцима.
наплатама
Услови: стечено високо образовање економског или
правног смера, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање једна година радног искуства у струци.
023.
02-3-4 Дактилограф-Оператер
Звање: намештеник –
четврта врста радних
места

број намештеника:1

Опис посла: Уноси податке за потребе аутоматске
обраде у оквиру утврђених процедура; врши
дактилографску припрему материјала и текстова;
учествује у архивирању предмета; пaкуje мaтeриjaл
за потребе Одељења
Услови: стечено средње образовање у трогодишњем
трајању, односно III степен стручне спреме или
стечено специјалистичко образовање; најмање шест
месеци радног искуства у струци, познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).

03 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ  СЛУЖБЕ

03-1 Начелник Одељења за јавне службе
Звање: самостални
саветник

број службеника: 1

Опис посла: Додељује радне задатке, даје упутства и
пружа стручну помоћ запосленима; врши контролу
извршавања радних задатака; врши надзор над
наменским трошењем буџетских средстава и
контролу и потписивање Захтева за плаћање
индиректних буџетских корисника и осталих
корисника јавних средстава; врши контролу општих
аката јавних предузећа и израду мишљења на захтеве
за промену цена комуналних услуга; врши контролу
предлога годишњих програма, измену програма
финансијских планова и извештаја јавних предузећа
и пружање савета за њихово унапређење; координира
послове из надлежности одељења у области спорта;
контролише документе за потребе Штаба за ванредне
ситуације и учествује у раду Штаба као члан; члан је
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комисија и радних група, по решењима надлежних
органа; координира послове у области јавно
приватног партнерства и  реализације  поверавања
обављања комуналне делатности.
Услови: стечено високо образовање економског или
правног смера, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, м,астер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци.

03-2 Послови припрема за одбрану и ванредних
ситуација
Звање: саветник број службеника: 1
Опис посла: Израђује програме рада Штаба за В/С,
процењује војне и невојне изазове, ризике и претње и
угроженост по територију Општине, План одбране
општине и учешће у изради Процене и Плана
угрожености територије општине Параћин од
елементарних непогода и других несрећа, као и
њихово ажурирање; обавља стручно-техничке
послове за потребе Штаба за ванредне ситуације;
обавља нормативно-правне послове везане за
учествовање у припреми делова нормативних аката
везаних за ванредне ситуације (наредбе, закључци,
препоруке и др.) и заштите на раду, као и здравља на
раду; ради на административно-техничким
пословима из надлежности послова припреме за
одбрану, ванредних ситуација, евиденције штете од
елементарних непогода, противпожарне заштите и
здравља на раду; учествује у припреми извештаја и
информација о утврђеном стању припрема за
одбрану и у ванредним ситуацијама, као и напроцени
штете од елементарних непогода; даје мишљења у
вези са применом прописа и општих аката из
надлежности послова ванредних ситуација, заштите
на раду, здравља на раду, противпожарне заштите.
Услoви: стечено високо образовање економског,
правног смера или одбране и заштите, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање три године радног
искуства у струци.

03-3 ОДСЕК ЗА ВРШЕЊЕ НАДЗОРА НАД
РАДОМ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

03-3-1 Шеф Одсека за вршење надзора над радом
јавних служби
Звање: саветник број службеника: 1
Опис посла: Врши надзор над наменским трошењем
буџетских средстава, прима и контролише захтеве за
трансфер и плаћање индиректних буџетских
корисника и осталих корисника јавних средстава;
врши контролу извршења финансијских планова и
одобрених квота, као и контролу извештаја
удружења и рад у комисији за поступак доделе
средстава удружењима за реализовање програма од
јавног интереса; припрема ребаланс буџета свих
индиректних корисника и сарађује са Одељењем за
финансије и буџет; врши контролу финансијских
планова и програма рада, измена програма и
финансијских планова свих индиректних корисника,
као и контролу извештаја о раду свих буџетских
корисника; припрема буџет свих индиректних
буџетских корисника, обраду података који се
достављају Одељењу за финансије и буџет, сарађује
са члановима Општинског већа приликом израде
предлога за буџет; израђује кварталне планове
потрошње за све индиректне буџетске кориснике на
основу Решења о утврђивању квота за директне
буџетске кориснике; врши електронско архивирање
предмета одељења кроз програм Опис; врши
контролу предлога годишњих програма, измену
програма и финансијских планова и извештаја јавних
предузећа, врши контролу кварталних извештаја
јавних предузећа, контролу ЗИП образаца, као и
броја запослених јавних предузећа; врши пријем
странака и израђује информацију о степену
усклађености планираних и реализованих активности
из програма јавних предузећа чији је оснивач
општина и анализу пословања јавних предузећа са
препорукама за унапређење псловања и доставља
надлежном министраству; обавља телефонску и
писмену комуникацију; даје упутства и пружа
стручну помоћ индиректним корисницима буџета;
израђује извештаје и обрасце Министарству
финансија из надлежности Одсека; Обавља послове
надзора над реализацијом закључених уговора о
уређивању односа у вези са обављањем комуналне
делатности или појединих послова из оквира
комуналних делатности
Услoви: стечено високо образовање друштвеног
смера или менаџмента, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање три године радног искуства у струци.
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  03-3-2  03-3-2 Књиговодство пројеката и праћење
књиговодствене исправности финансијских
аката јавних служби
Звање: млађи саветник број службеника: 1
Опис посла: Врши надзор и контролу наменског
трошења буџетских средстава индиректних
корисника и осталих корисника јавних средстава;
врши контролу извршења фиансијских планова и
одобрених периодичних квота за буџетска средства
индиректних корисника и осталих корисника јавних
средстава; ради са странкама ради пружања
потребних обавештења и даје упутства и стручну
помоћ из области рада индиректних корисника и
осталих корисника јавних средстава; врши
финансијско рачуноводствене послове пројеката које
финансира Европска унија, обавља књиговодствену
евиденцију свих промена, као и обрачун и исплату
зарада и накнада предвиђених пројектом; саставља и
подноси периодичне финансијске извештаје
донаторима, као и коначни извештај по завршеној
реализацији пројеката; обавља финансијско
рачуноводствене послове за Штаб за  прихват и
збрињавање избеглих и интерно расељених лица
општине; уноси податке на порталима: РИНО,
Регистар запослених, Пореске пријаве- е порези,
Републички фонд за пензијско и инвалидску
заштиту, обрачун и исплата накнада; саставља и
подноси Завршни рачун за и Штаб за прихват и
збрињавање избеглих и интерно расељених лица;
врши контролу предлога програма рада и
финансијских извештаја јавних предузећа, измене
програма и финансијских планова јавних предузећа и
кварталних извештаја јавних предузећа; учествује у
састављању збирног извештаја за надлежно
Министарство; саставља и подноси тромесечне
извештаје на обрасцу 5 Штаб за прихват и
збрињавање избеглих и интерно расељених лица
Услoви: стечено високо образовање правног,
економског смера или менаџмента, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање једна година
радног искуства у струци.

03-3-3 Књиговодствени и административни
послови месних заједница
Звање: млађи саветник број службеника: 1
Опис посла: Администрира послове за МЗ
(поднеске, захтеве, изјаве, одлуке, саопштења и др),
прати промене на депо-картонима Чланова савета и
Председника Савета МЗ, а у случају промене депо-

картона и одговорног лица, припрема документацију
за ново депоновање потписа изабраног лица; у
случају  ванредних послова (локални избори за
савете МЗ) ради послове на припреми избора, ради
логистику купаца и добављача за МЗ, води Регистар
запослених за МЗ кроз портале, контролише податке
из ЦРФ-а, израђује финансијке извештаје по налогу
органа општине и МЗ; контролише административну
и финансијку документацију за МЗ и исту обрађује и
припрема за даље спровођење
Услoви: стечено високо образовање економског
смера или менаџмента, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање једна година радног искуства у струци.

03-3-4 Правни послови јавних служби
Звање: млађи саветник број службеника: 1
Опис посла: припрема нацрте општих и
појединачних аката из надлежности Одељења, даје
правна мишљења на акте индиректних корисника
буџета општине Параћин, прати законске прописе из
области локалне самоуправе и пружа стручну помоћ
и даје правна мишљења индиректним буџетским
корисницима и осталим корисницима јавних
средстава, даје савете и мишљења индиректним
буџетским корисницима у изради општих аката,
врши надзор над законитошћу аката јавних служби,
пружа помоћ странкама у вези остваривања права из
надлежности Одељења, израђује и дoстaвљa
извeштajе зa органе општине, Општинске управе и
надлежна министарства, а обавља и друге послове по
налогу Начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање друштвеног
смера, на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање једна година радног искуства у струци.

03-3-5 Послови у области спорта
Звање: виши референт број службеника: 1
Опис послова: прати реализацију усвојених
програма и финансијских планова буџетских
корисника и корисника који средства из буџета
реализују у оквиру програма и пројеката од јавног
интереса у области спорта; врши контролу наменског
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трошења буџетских средстава и израђује извештаје
за Комисију за  преглед и оцену годишњих и
посебних програма у области спорта и Општинско
веће о коришћењу средстава буџета општине за
финансирање потреба и интереса грађана у области
спорта; обавља техничке послове за Стручну
комисију за  преглед и оцену годишњих и посебних
програма у области спорта; учествује у поступку
припреме документације за додељивање средства за
финансирање, односно суфинансирање спортских
програма који се финансирају из буџета; прати
наменско трошење средстава у овој области;
контролише и оверава тачност књиговодствених
исправа на основу којих се подносе захтеви за
плаћање одељењу надлежном за финансије
Услови: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању економског смера или
гимназије, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци.

03-4   ОДСЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ

03-4-1 Шеф Одсека - Систем администратор
Звање: млађи сарадник број службеника: 1
Опис посла: Координира и надзире рад запослених у
Одсеку; обавља стручне послове у подручју
планирања развоја, одржавања и сигурности
рачунарско-комуникационе инфраструктуре и
одговоран је бекаповање и обезбеђење чувања база
података и обезбеђење сигурности рада
информационо комуникационог система; учествује у
организовању набавке израде и одржавања
наменских пакета и база података за кориснике, као и
електронских архива; обавља активности на
успостављању, одржавању и развоју информационих
сервиса, израђује интерне стандарде, препоруке и
правила понашања корисника информационе
инфраструктуре; учествује у активностима
планирања развоја и одржавања сервера, учествује у
припреми и набавци уређаја за кориснике; планира
расподелу, инсталира и конфигурише и одржава
оперативни систем; пружа подршку корисницима
приликом рада на мрежи; води бригу о сигурности
корисничких података; документује активности у
вези са управљањем сервером и обавља и друге
послове по налогу Начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање
електротехничког, природно-математичког,
саобраћајног или информатичког смера, на основним
академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до три године, положен државни
стручни испит и најмање једна година радног
искуства у струци.

03-4-2 Оператер – администратор
Звање: виши референт број службеника: 2
Опис посла: Ради на инсталацији, одржавању и
лаком сервису хардвера; пружа помоћ корисницима у
коришћењу софтвера и хардвера; ради на
инсталацији и одржавању апликација на доменском
серверу; ради на инсталацијама и одржавању
апликација на радним станицама корисника; ради на
инсталацији и одржавању мрежне инфраструктуре;
израђује извештаје о кретању предмета у овиру
апликације ОПИС; врши Експорт базе Матичних
књига, слање у централну базу, исправљање грешака
насталих приликом уписа; обавља послове
администратора е-Управе; пружа помоћ уређивачима
у одржавању званичне општинске веб презентације
Услови: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању техничког,
информатичког, друштвеног и другог смера или
гимназија, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци.

03-4-3 Послови одржавања веб-сајта општине
Звање: виши референт број службеника: 2
Опис посла: Обавља послове одржавања веб-сајта
општине. Врши објављивање аката на веб
презентацији општине по налогу непосредног
руководиоца
Услови: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању информатичког смера или
гимназија, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци.

04 ОДЕЉЕЊЕ ЗА  УРБАНИЗАМ И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

04-1  Начелник Одељења за  урбанизам и
имовинско правне послове
Звање: самостални
саветник

број службеника: 1

Опис посла: Припрема материјале за Комисију за
планове; припрема документацију за израду
урбанистичких планова у сарадњи са Комисијом за
планове; ради на планирању, организацији и надзору
рада Одељења; израђује нацрте аката за потребе
органа општине;  врши контролу извршавања
задатака у Одељењу
Планира, усмерава и надзире рад Одељења, пружа
стручну помоћ запосленима и врши најсложеније
послове из делокруга Одељења. Одговоран је за
законито, правилно и благовремено вршење послова
у Одељењу којим руководи. Организује рад у
Одељењу и стара се о благовременом законитом
обављању послова који су поверени Одељењу.
Припрема планове и програме рада и врши контролу
извршавања задатака, пружа стручну помоћ, даје
упуства и мишљење запосленима за извршавање
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радних задатака и врши контролу извршавања
задатака, учествује у изради нацрта аката за потребе
органа општине
Услови: стечено високо образовање архитектонског,
грађевинског, правног смера или просторни планер,
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци.

04-2 ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ

04-2-1  Послови озакоњења
Звање: саветник број службеника: 2
Опис посла: Води управни поступак и израђује
нацрте аката из области озакоњења објеката, издаје
уверења о старости објеката
Услови: стечено високо образовање
архитекторнског, грађевинског, друштвеног или
техничког смера, просторни планер на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање три године радног
искуства у струци.

04-2-2 Пoслoви припрeмe пoдaтaкa зa озакоњење
објеката
Звање: сарадник број службеника: 1
Опис посла: Врши припрeму потребне
документације у поступку озакоњења објеката,
oбaвљa гeoдeтскe пoслoвe ради идентификације
објеката и парцела, учествује у припреми извода из
урбанистичких планова, издаје уверења о старости
објеката
Услoви: стечено високо образовање геодетског,
грађевинског или друштвеног смера, на основним
академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до три године, положен државни
стручни испит и најмање три године радног искуства
у струци.

04-2-3 Администратор географског
информационог система и послови озакоњења
објеката
Звање: виши референт број службеника: 1

Опис посла: Прикупља податке, обрађује их и врши
њихово уношење у базу географског информационог
система, обавља послове оператера. Учествује у
припреми докумената за озакоњење објеката. Води
потребне евиденције и обавља административне
послове у поступку озакоњења објеката
Услови: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању грађевинског, техничког,
правног или геодетског смера, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства
у струци.

04-2-4 Административни и оператерски послови
Одсека за урбанизам о
Звање: виши референт број службеника: 1
Опис посла: Обавља административне послове за
потребе Одељења, обавља послове оператера и
послове озакоњења објеката
Услoви: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању грађевинског смера,
положен државни стручни испит и најмање пет
година радног искуства у струци.

04-2-5 Општи пoслoви урбaнизмa
Звање: саветник број службеника: 1
Опис посла: Изрaђуje нацрте аката из надлежности
Одељења, припрема нацрте Одлука за скупштину
општине и општинско веће, изрaђује нацрте
извeштaja и других аката из дeлoкругa рaдa
Одeљeњa, примa зaхтeвe стрaнaкa и предлаже начин
рeшaвaња у упрaвнoм пoступку. Припрема
документацију и израђује нацрт решења за
скупштине станара. Спроводи и обавља послове
регулативе одвијања јавног саобраћаја на територији
општине, оверава редове вожње за линијски превоз
путника на територији општине и прати регулативу
саобраћајне сигнализације, издаје решења за
раскопавање улица, обавља послове везане за такси
превоз, издавање одобрења за обављање делатности
такси превоза, издавање ИД картона за такси возила
и возаче и води регистар кровних ознака
Услoви: стечено високо образовање друштвеног
смера, на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање три године радног искуства у струци.

04-3  ОДСЕК ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ
ПРОЦЕДУРЕ У ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА
ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
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04-3-1 Шеф Одсека за спровођење обједињене
процедуре у поступку издавања грађевинске
дозволе
Звање: самостални
саветник

број службеника: 1

Опис посла: Одговоран је за ефикасно спровођење
обједињене процедуре у поступцима за издавање
локацијских услова; издавање грађевинске дозволе;
пријаву радова; издавање употребне дозволе; за
прибављање услова за пројектовање, односно
прикључење објеката на инфраструктурну мрежу; за
прибављање исправа и других докумената које издају
имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу
објеката, односно за издавање локацијских услова,
грађевинске дозволе и употребне дозволе
надлежности општине, као и обезбеђење услова за
прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис
права својине на изграђеном објекту. Израђује
нацрте аката из надлежности Одсека, прати
извршавање радних налога од стране запослених у
Одељењу
Услови: стечено високо образовање архитектонског,
грађевинског, правног смера или просторни планер,
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци.

04-3-2 Урбанистички  и послови процене утицаја
пројеката на животну средину
Звање: саветник број службеника: 1
Опис посла: Врши увид у планска документа,
израђује нацрт информације о локацији и других
аката,  прибавља сагласности имаоца јавних
овлашћења, израђује локацијске услове. Води
управни поступак и израђује нацрте аката из
надлежности Одсека и врши друге послове у области
урбанистичког уређења општине. Обавља послове
превентивних мера заштите животне средине,
засноване на изради студија и спровођењу
консултација уз учешће јавности и анализи
алтернативних мера, са циљем да се прикупе сви
потребни подаци и предвиде штетни утицаји
одрђених пројеката на живот и здравље људи, флору
и фауну, земљиште, воду, ваздух, климу и пејзаж,
материјална и културна добра и узајамно деловање
ових чинилаца, утврђује и предлаже мере којима се
ови штетни утицаји могу спречити, смањити или
отклонити имајући у виду изводљивост тих
пројеката, а за пројекте за које је орган локалне
самоуправе надлежан за вођење поступка процене

утицаја на животну средину
Услови: стечено високо образовање архитектонског,
природно-математичког смера или просторни
планер, на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање три године радног искуства у струци.

04-3-3 Систем администратор Одсека
Звање: млађи саветник број службеника: 1
Опис посла: Води централни регистар, координира
са јавним предузећима, објављује урбанистачке
планове и друга документа у траженим гласилима и
на сајту општине. Учествује у активностима
припреме и набавке уређаја за кориснике. Планира
расподелу, инсталира и конфигурише и одржава
оперативни систем у Одсеку. Пружа подршку
корисницима приликом рада на мрежи. Води бригу о
сигурности корисничких података. Изрaђуje нацрте
аката и спрoвoди прoписe у oблaсти jaвнoг грaдскoг
сaoбрaћaja, јавних сaoбрaћajних пoвршинa, израђује
нацрте oдoбрeњa зa рaскoпaвaњe jaвних пoвршинa,
нацрте oдoбрeњa за заузећа јавних површина,
рeгулисaњe и oдвиjaњe jaвнoг и мируjућeг
сaoбрaћaja, хoризoнтaлнe и вeртикaлнe
сигнaлизaциje, дaje сaглaснoст нa рeдoвe вoжњe
сaoбрaћajних прeдузeћa и oбaвљa другe пoслoвe у
oблaсти сaoбрaћaja
Услови: стечено високо образовање
електротехничког, природно-математичког,
саобраћајног или информатичког смера, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање једна година
радног искуства у струци.

04-3-4 Административни и оператерски послови
Одсека за спровођење обједињене процедуре у
поступку издавања грађевинске дозволе
Звање: виши референт број службеника: 1
Опис посла: Обавља административне и оператерске
послове за потребе Одсека.
Услoви: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању грађевинског смера,
положен државни стручни испит и најмање пет
година радног искуства у струци.



30.01.2019._ _ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.1  _145

04-4 ОДСЕК ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ

04-4-1  Имoвинско-правни послови
Звање: самостални
саветник

број службеника: 1

Опис посла: Води поступак и припрема решења о
експропријацији, деекспропријацији,
административном преносу непокретности; o
конверзији, води поступак утврђивања земљишта за
редовну употребу објекта; води поступак и закључује
споразуме о накнади за експроприсану непокретност;
води поступак отуђења и давања у закуп
грађевинског земљишта јавним оглашавањем; води
поступак отуђења грађевинског земљишта
непосредном погодбом; води поступак прибављања
неизграђеног земљишта у јавној својини; води
поступак враћања земљишта, изузимања земљишта
које је одређено као јавно грађевинско; води
поступка поништавања решења о изузимању;
припрема решење о утврђивању права коришћења;
води поступак по захтевима странака за враћање
сеоских утрина и пашњака; прима на записник
споразум о накнади и обезбеђењу друге
непокретности; поступа по замолницама других
органа; припрема решења о утврђивању права
коришћења грађевинског земљишта ранијим
сопственицима; утврђује престанак права коришћења
земљишта; одлучује по приговорима странака;
организује увиђај на терену у сарадњи са службом за
катастар непокретности; предлаже надлежним
органима доношење одговарајућих општих и
појединачних аката потребних за ефикаснији рад на
овим пословима; прибавља по службеној дужности
неопходну документацију; води првостепени
управни поступак; доставља управна акта јавном
правобраниоцу; припрема закључивање споразума о
накнади; одређује вештачење; сарађује са Комисијом
општине за отуђење и давање у закуп општинског
земљишта; прикупља понуде, води записник на
отварању понуда, издаје оверене преписе решења
поступајућег органа; води евиденције о кретању
предмета од подношења захтева до архивирања
Услови: стечено високо образовање друштвеног
смера, на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци.

04-4-2 Пoслoви евиденције, управљања имовином
и стамбени послови
Звање: саветник број службеника: 1
Опис посла: Ради на упису непокретности у јавној
својини општине у јавне књиге о евиденцији
непокретности и правима на њима; води регистар
стамбених зграда, улица и тргова, стамбених зграда
за колективно становање и скупштине станара
стамбених зграда; обавља послове прибављања,
управљања и располагања уделима у имовини
правних лица; води евиденције обрачуна и достава
исправа ради наплате закупнине за пословни
простор, утврђивања откупне цене стана и накнаде за
коришћење, односно закуп пословног простора;
врши обрачун књиговодствене вредности и
утврђивања амортизације за стамбени и пословни
простор којим управља општина, врши контроле
коришћења пословног и стамбеног простора којим
располаже општина, као и утврђивање висине
накнаде за коришћење пословног простора, обавља
послове у вези оснивачких права општине над
правним лицима основаним од стране општине у
области одржавања стамбених зграда и пословног
простора, обавља и друге послове из области
стамбених послова у складу са законом. Обавља и
друге послове по налогу Начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање друштвеног
смера, на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање три године радног искуства у струци.

04-4-3 Управни послови у области управљања
пословним простором
Звање: млађи
саветник

број службеника: 1

Опис посла: Обавља стручне и административне
послове из области прибављања, отуђења и давања у
закуп пословног простора, припреме предлога за
давање у закуп пословног простора у јавној својини
општине Параћин, предлога за давање у закуп
пословног простора од стране носиоца права
коришћења, предлога по захтевима закупаца и
корисника у вези са одобравањем извођења радова на
адаптацији и инвестиционом одржавању простора и
признавањем уложених средстава, предлога по
решењима Агенције за реституцију о враћању
пословног простора бившим власницима односно
њиховим  законским наследницима и спровођење
свих активности након предаје простора и државину,
предлога за отказ уговора, информација и извештаја
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у вези са пословним простором, сачињавања уговора,
анекса и споразума из области пословног простора,
достављање података Агенцији за реституцију и
Републичкој дирекцији за имовину Републике
Србије, предлагање извођења радова на адаптацији и
санацији пословног простора, праћење наплате
потраживања и сачињавање извештаја са предлог
мера, вођење евиденције о достављеним средствима
обезбеђења плаћања и предлагање њихове
реализације, достављање података општинском
правобранилаштву са предлогом за покретање
судских поступака против закупаца и корисника
пословног простора за наплату потраживања и
исељење, вођење евиденције о пословном простору,
праћење реализације уговорних обавеза закупаца и
корисника пословног простора у погледу коришћења
и одржавања пословног простора и одржавања
пословног простора, примопредаја пословног
простора, сачињавање записника и обавештења
јавним предузећима и установама, месним
заједницама и другим  корисницима o променама
закупаца односно корисника пословног простора,
обавља стручне послове за потребе комисија за
прибављање, отуђење и давање у закуп
непокретности у јавној својини општине Параћин, и
њених корисника; обавља послове везане за
поступање са трајно одузетим и уклоњеним
предметима у поступку инспекцијског надзора,
оносно спроводи продају трајно одузетих возила у
складу са Законом, припрема акта из области
поступања са одузетим или уклоњеним предметима,
обавља стручно-оперативне и административне
послове и припрема документацију за процену и
јавну продају предмета одузетих и уклоњених у
поступку инспекцијског надзора у складу са законом
и одлукама органа општине; припрема анализе,
информације, извештаје и друге стручне и
аналитичке материјале из делокруга Одељења.
Услoви: стечено високо образовање друштвеног,
грађевинског,архитектонског смера, просторни
планер на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање једна година радног искуства у струци.

05 OДEЉEЊE ЗA OПШТУ УПРAВУ И
ЗAJEДНИЧКE ПOСЛOВE

05-1 Начелник Одељења за општу управу и
заједничке послове
Звање: самостални
саветник

број службеника: 1

Опис посла: Планира, усмерава и координира рад и
врши најсложеније послове у Одељењу, пружа
стручну помоћ запосленима и врши кoнтрoлу над
извршaвaњем зaдaтaкa из делокруга Одељења;
обавља стручне послове у поступку избора
кандидата и запошљавања; врши планирање и развој
кадрова у органима општине; обавља стручне
послове у вези са планирањем организационих
промена у органима општине; развија систем
оцењивања рада службеника, систематско праћење
постигнућа службеника, унапређивање мотивације
службеника; врши анализу, процену и припрему
предлога годишњег Програма посебног стручног
усавршавања службеника и предлога финансијског
плана за његово извршавање; организује, реализује и
врши анализу ефеката интерног и екстерног стручног
усавршавања; стара се да се превозне услуге
обављају у складу са Правилником и даје предлоге за
припрему програма набавке службених возила;
организује послове везане за спровођење избора и
врши другe пoслoвe по налогу начелника Управе
Услови: стечено високо образовање друштвеног,
техничког, пољопривредног смера, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.

05-2 ОДСЕК ЗА ОПШТУ УПРАВУ

05-2-1 Послови грађанских стања
Звање: саветник број службеника: 1
Опис посла: Води првостепени управни поступак и
доноси решења везана за лични статус грађана: о
накнадном упису у матичну књигу, о исправци уписа
у књизи држављана, о промени личног имена, о
дозволи за склапање брака преко пуномоћника, о
дозволи увида у матичне књиге и др.; води
првостепени управни поступак ако прописима није
одређено који је орган управе стварно надлежан за
решавање у одређеној управној ствари; припрема
решења о извршавању управних аката правних лица,
када она нису законом овлашћена да их сама
извршавају; издаје уверења о животу за кориснике
иностраних пензија; издаје уверења о породичном
стању за запослене у иностранству; израђује
извештаје о стању решености предмета управног
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поступка; издаје уверења о којима се не води
службена евиденција; организује израду „Службеног
листа општине Параћин“.
Услови: стечено високо образовање друштвеног,
техничког, информатичког смера, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање три године радног
искуства у струци.

05-2-2 Матичар
Звање: млађи саветник број службеника: 1
Опис посла: води првостепени управни поступак и
доноси решења о исправци или поништају уписа у
матичним књигама, обавља матичне послове у вези
уписа чињенице рођења, закључења брака и
чињенице смрти у матичне књиге; врши надзор над
вођењем матичних књига и обавља послове вођења
матичних књига рођених, венчаних, умрлих и књиге
држављана; води одговарајуће регистре за матичне
књиге; уноси податке из матичних књига у
Централни систем за електронску обраду и
складиштење података и чување другог примерка
матичних књига; чува изворник матичне књиге;
издаје изводе из матичних књига и уверења о
чињеницама уписаним у матичне књиге; издаје
уверења о држављанству; стара се о формирању и
чувању документације и матичне архиве
Услoви: стечено високо образовање друштвеног
смера, на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит,
положен посебан стручни испит за матичара и
овлашћење за обављање послова матичара и најмање
једна година радног искуства у струци.

05-2-3 Заменик матичара
Звање: млађи саветник број службеника: 1
Опис посла: води првостепени управни поступак и
доноси решења о исправци или поништају уписа у
матичним књигама, обавља матичне послове у вези
уписа чињенице рођења, закључења брака и
чињенице смрти у матичне књиге; врши надзор над
вођењем матичних књига и обавља послове вођења
матичних књига рођених, венчаних, умрлих и књиге
држављана; води одговарајуће регистре за матичне

књиге; уноси податке из матичних књига у
Централни систем за електронску обраду и
складиштење података и чување другог примерка
матичних књига; чува изворник матичне књиге;
издаје изводе из матичних књига и уверења о
чињеницама уписаним у матичне књиге; издаје
уверења о држављанству; стара се о формирању и
чувању документације и матичне архиве
Услoви: стечено високо образовање друштвеног
смера, на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит,
положен посебан стручни испит за матичара и
овлашћење за обављање послова матичара и најмање
једна година радног искуства у струци.

05-2-4 Заменик матичара
Звање: виши референт број службеника: 4
Опис посла: обавља матичне послове у вези уписа
чињенице рођења, закључења брака и чињенице
смрти; обавља послове вођења матичних књига
рођених, венчаних, умрлих и књиге држављана; води
одговарајуће регистре за матичне књиге; уноси
податке из матичних књига у Централни систем за
електронску обраду и складиштење података и
чување другог примерка матичних књига; чува
изворник матичне књиге; издаје изводе из матичних
књига и уверења о чињеницама уписаним у матичне
књиге; издаје уверења о држављанству; стара се о
формирању и чувању документације и матичне
архиве
Услови: стечено високо образовање на основним
академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова,
основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до три године, положен посебан
стручни испит за матичара и овлашћење за обављање
послова матичара и најмање пет година радног
искуства у струци

05-2-5 Послови мeсних кaнцeлaриjа
Звање: саветник број службеника: 1
Опис посла: обавља послове месних канцеларија за
Општинске управе, као и административно техничке
и друге послове за зборове грађана које организују
органи општине, пружа стручну помоћ у поступку
изјашњавања грађана за месни самодопринос,
прикупља статистичке и друге податке, пружа
стручну и другу помоћ месним заједницама, пружа
стручну помоћ физичким и правним лицима ради
остваривања права код органа општине и
Општинских управа.
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Услови: стечено високо образовање друштвеног
смера, на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање три године радног искуства у струци.

05-2-6 Послови правне помоћи
Звање: млађи саветник број службеника: 1
Опис посла: пружа правну помоћ грађанима који
имају пребивалиште или раде на подручју општине
за потребе остваривања њихових права, обавеза и
правних интереса сачињавањем писаних поднесака,
уговора, тестамената, овлашћења и друго; даје
усмене правне савете грађанима који имају
пребивалиште или раде на подручју града за потребе
остваривања њихових права, обавеза и правних
интереса; прати законску и подзаконску регулативу и
друге прописе; предузима мере за ефикасније
пружање правне помоћи грађанима, врши
објављивање службених аката Управе на Огласној
табли и обавља друге послове по налогу Начелника
Одељења.
Услoви: стечено високо образовање правног смера,
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање једна година радног искуства у струци.

05-2-7 РАДНА ГРУПА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

05-2-7-1 Руководилац Радне групе за управљање
људским ресурсима
Звање: сарадник број службеника: 1
Опис посла: Пружа стручну помоћ запосленима
Општинских управа у обављању послова из области
управљања људским ресурсима; припрема нацрт
Кадровског плана и праћење његовог спровођења у
органима; врши анализу описа послова и радних
места у органима општине и њихово разврставање у
звања; припрема нацрт Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места;
обавља послове у поступку распоређивања и
одређивања коефицијената за плату и припрема
појединачне акте из области радних односа; обрађује
и комплетира акте и води персонална досијеа;

обавља послове везане за пријављивање на
здравствено и пензионо осигурање запослених,
постављених и изабраних лица у органима општине;
води кадровске и друге евиденције из области радних
односа службеника и намештеника; издаје уверења о
радном статусу запослених и постављених лица;
обавља послове везане за ажурирање дела
Јединственог и Посебног бирачког списка за
подручје општине Параћин и обавља послове везане
за спровођење избора
Услови: стечено високо образовање правног смера,
на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно на студијама у трајању до три
године, положен државни стручни испит и најмање
три године радног искуства у струци.

05-2-7-2 Канцеларијски послови Радне групе за
управљање људским ресурсима
Звање: виши референт број службеника: 1
Опис посла: Стара се о документацији за доношење
решења из области радних односа, о уредности
документације за доношење решења о
прековременом раду и слободним сатима и доставља
решења из области радних односа запосленима;
обавља административне и техничке послове пријема
и класификације решених предмета, одлагања,
архивирања и развођења аката из области управљања
људским ресурсима; учествује у пословима везаним
за спровођење избора
Услoви: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању друштвеног, техничког
или прехрамбеног смера, положен државни стручни
испит и најмање пет година радног искуства у
струци.

05-3 ОДСЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

05-3-1 Шеф Одсека за заједничке послове
Звање: виши референт број службеника: 1
Опис посла: Организује и планира рад Одсека,
пружа стручну помоћ и упутства службеницима и
намештеницима у Одсеку и надзире њихов рад;
oрганизује рад Општинског услужног центра; стара
се о благовременом објављивању аката на огласној
табли; врши контролу обезбеђења и одржавања
објеката општине; врши контролу рада на одржавању
хигијене у објектима општине; обавља
административне и техничке послове припреме,
обраде и уноса података у систем за АОП ради
ажурирања јединственог бирачког списка и обавља
послове везане за спровођење избора; сачињава
одговарајуће информације и извештаје
Услoви: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању економског или правног
смера, положен државни стручни испит и најмање
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пет година радног искуства у струци.

05-3-2 Послови картотеке и архиве
Звање: виши референт број службеника: 1
Опис посла: Прима захтеве странака; евидентира –
заводи поднеске кроз електронску евиденцију;
организује доставу формираних предмета до
надлежних обрађивача; води интерну доставну
књигу; даје информације странкама у вези рада
органа општине; врши приjeм прeдмeтa зa
aрхивирaњe и срeђуje прeдмeтe пo aрхивским и
клaсификaциoним знaцимa у архиви општинске
управе; врши развођење архивске грађе пo
кaртицaмa, издaje прeдмeтe из aрхивe, вoди aрхивску
књигу.
Услoви: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању eкoнoмскoг, прaвнoг,
техничког смeрa или гимнaзиjа, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства
у струци.

05-3-3 Пријем и експедиција поште
Звање: виши референт број службеника: 1
Опис посла: Разврстава пошиљке и евидентира их
кроз књиге; преузима пошиљке из Поште Србије и
доставља пошиљке назначеним извршиоцима и
лицима на положају у органима општине; прима
пошту од извршиоца и лица на положају у органима
општине, евидентира пошту кроз књиге и доставља
припремљене пошиљке Пошти Србије; прима и
шаље пошиљке преко службе Пост експрес; обавља и
другe пoслoвe пo нaлoгу Шeфa Одсека и Начелника
Одељења, за свој рад одговоран је Шефу Одсека и
Начелнику Одељења
Услoви: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању друштвеног, техничког,
прехрамбеног смера или гимназија, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.

05-3-4 Домар
Звање: намештеник –
четврта врста радних
места

број намештеника: 1

Опис посла: Врши oбeзбeђeњe згрaдe Општинских
управа; одржaвa канцеларијску опрему и намештај у
згради; стaрa сe o oдржaвaњу урeђaja, машина и
инстaлaциja у згрaди; у току грејне сезоне врши
укључење и искључење грејања; одговоран је за
противпожарну заштиту зграде Општинских управа.
Услови: стечено средње образовање у трогодишњем
техничког, машинског или електро смера, или
стечено специјалистичко образовање односно V
степен стручне спреме, најмање једна година радног
искуства у струци.

05-3-5 Дактилограф
Звање: Намештеник – пета
врста радних места

број намештеника: 1

Опис посла: Oбaвљa дaктилoгрaфскe и оператерске
пoслoвe за потребе Одељења
Услoви: основно образовање, најмање шест месеци
радног искуства.

05-3-6 Послови копирања за грађане
Звање: намештеник –
четврта врста радних места

број службеника: 1

Опис посла: Фотокопира материјал и акта, слаже и
спаја сложени материјал и доставља обрађен
материјал корисницима; стара се о исправности
фото-копир апарата и рационалном коришћењу
репроматеријала; води евиденцију о количини
умноженог материјала; одржава средства за
умножавање материјала
Услoви: стечено средње образовање у трогодишњем
трајању, односно III степен стручне спреме, најмање
једна година радног искуства у струци.

05-3-7 Телефониста
Звање: намештеник – пета
врста радних места

број намештеника: 1

Опис посла: успоставља телефонске везе преко
централе; води књиге евиденције међуопштинских
телефонских разговора; стара се о исправности
телефонских уређаја
Услови: стечено образовање за рад у трајању од две
године, односно основно образовање са стеченом
или признатом стручном оспособљеношћу I или II
степена стручне спреме, најмање шест месеци радног
искуства

05-3-8 РАДНА ГРУПА ЗА ПОСЛОВЕ ПРЕВОЗА

05-3-8-1 Руководилац Радне групе за послове
превоза
Звање: Намештеник –
четврта врста радних
места

број намештеника: 1

Опис посла: стара се да се услуге превоза врше у
складу са Правилником, да се уредно воде књиге
возила, утврђује и реализује дневни распоред
превоза, стара се да се води уредна евиденција о
утрошку горива, пређеној километражи, оствареним
ефективним часовима рада и о времену чекања за
свако појединачно возило и сваког возача, извештава
председника општине о стању возног парка, укупном
броју пређених километара, времену чекања,
утрошку горива по возилу, корисницима услуга
превоза, као и о другим питањима од значаја за
обављање превозничких услуга у складу са
Правилником, разматра све примедбе и предлоге
корисника услуга, одговоран је за техничку
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исправност возила у возном парку општинске управе
Услови: стечено средње образовање у трогодишњем
или четворогодишњем трајању техничког смера,
најмање једна година радног искуства у струци,
положен државни стручни испит, положен возачки
испит ''Б'' категорије.

05-3-8-2 Возач путничког возила
Звање: Намештеник –
четврта врста радних
места

број намештеника: 1

Опис посла: управља моторним возилом и превози
путнике за потребе органа општине; стара се о
техничкој исправности возила којим управља; води
евиденције о употреби моторног возила и пређеној
километражи; води евиденције о потрошњи горива и
мазива; води евиденције о замени делова и гума и
предаји дотрајалих замењених делова и гума;
отклања мање кварове на возилу; обавља прање и
чишћење моторног возила.
Услови: стечено средње образовање у трогодишњем
или четворогодишњем трајању техничког смера,
најмање једна година радног искуства у струци,
положен возачки испит ''Б'' категорије.

06 СЛУЖБA ЗА СКУПШТИНСКЕ И
НОРМАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

06-1 Начелник Службе за скупштинске и
нормативне послове
Звање: самостални
саветник

број службеника: 1

Опис посла: Организује, усклађује и планира рад у
Служби, стара се о благовременом и квалитетном
извршавању радних задатака запослених, обавља
најсложеније послове у Служби и одговоран је за
стручно обављање послова у Служби; кooрдинирa
рaд сa Нaчeлницимa Одeљeњa, припрeмa плaнoвe и
прoгрaмe рaдa Службе, обезбеђује да се активности
у Служби одвијају по плану и отклања слабости или
недостатке који се појаве у раду; организује
припрeму сeдница органа општине и њихових
радних тела; припрема нацрте аката које доносе
органи општине и њихова радна тела; врши проверу
усклађености предлога Одлука које се разматрају и
усвајају на седницама Већа са законом и
подзаконским актима који третирају област која је
предмет предлог Одлуке; пружа стручну и
административно-техничку помоћ одборницима у
Скупштини општине; обавља стручне и
административне послове у вези са поднетим
захтевима за оцену уставности и законитости аката
које донесе органи општине и њихова радна тела;
прати ток седница Скупштине, предлоге, ставове и
мишљења изнета на седницама, као и резултате
гласања; контролише израду аката за објављивање у

„Службеном листу општине Параћин“ и “Службеном
гласнику Републике Србије“; учествује у изради
предлога аката, амандмана и других материјала од
значаја за рад одборника и запослених у Служби;
прикупља податке од значаја за рад запослених у
Служби; сарађује са Начелницима других
Одељења/Служби у Управи поводом одржавања
седница Већа, радних тела Скупштине и Скупштине;
одржава редовне састанке са запосленима у Служби,
надгледа рад запослених у Служби, бележи и
документује активности запослених у периоду за
оцењивање и припрема извештај о оцењивању
запослених службеника који доставља руководиоцу
Управе; даје правна мишљења органима општине и
њиховим радним телима у сарадњи са руководиоцем
организационе јединице на чију се надлежност
мишљење односи; обавља стручне послове у вези са
завођењем самодоприноса, референдума и
покренутом народном иницијативом;
Услoви: стечено високо образовање друштвеног
смера, дипломирани менаџер, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет).

06-2 РАДНА ГРУПА ЗА НОРМАТИВНЕ
ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ

06-2-1 Послови припреме и обраде седница и
аката органа општине
Звање: млађи саветник број службеника: 1
Опис посла: Врши стручну припрему седница
органа општине, дневног реда, припрема седнице
радних тела скупштине, учествује у њиховом раду,
прирема и обрађује акте сталних радних тела;
припрема и израђује записнике са седница органа
општине и сталних радних тела скупштине општине
и стара се о одборничким питањима; води евиденције
о одржаним седницама органа општине; израђује
нацрте аката за именовања и разрешења, помаже
одборницима у формулисању амандмана; прати
прописе за које је надлежна општина и иницира
усаглашавање аката са насталим променама, у
сарадњи са надлежним одељењима/службама
израђује нормативна акта за потребе органа општине;
стара се о законитости аката које доносе органи
општине. Указује на усклађеност, односно
неусклађеност аката са позитивним прописма; по
поднетом захтеву даје мишљење Општинском већу и
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председнику општине о законитости правних аката
које доносе у сарадњи са руководиоцем Радне групе
и припрема са руководиоцем Радне групе мишљење
које даје Комисија за прописе; за акте скупштине
припрема мишљење комисије о актима скупштине
општине
Услови: стечено високо образовање правног смера
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање једна година радног искуства у струци,
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и
интернет)

06-2-3 Послови техничке припреме седница
органа општине
Звање: намештеник –
четврта врста радних
места

број намештеника: 1

Опис посла: Обавља послове техничке припреме
седница органа општине и општинске управе по
упутствима руководиоца радне групе; обавља и друге
послове по налогу руководећих запослених.
Услoви: стечено средње образовање економског,
техничког и другог смера у трогодишњем трајању,
односно III степен стручне спреме, најмање шест
месеци радног искуства у струци.

06-3 РАДНА ГРУПА ЗА ХИТНЕ
ИНТЕРВЕНЦИЈЕ – КОЛ ЦЕНТАР, НАРОДНА
КАНЦЕЛАРИЈА

06-3-1 Руководилац Радне групе за хитне
интервенције
Звање: млађи саветник број службеника: 1
Опис посла: обавља стручне, оперативне,
аналитичке и саветодавне послове у циљу
успостављања комуникације председника општине и
органа општине са грађанима, сарађује са државним
органима, службама, институцијама, удружењима и
организацијама, помаже решавање проблема грађана,
о поднетим захтевима извештава Председника
општине; прима пријаве грађана, правних лица и
предузетника које се односе на рад јавних предузећа
и предузетника који обављају комуналну делатност и
на основу поднетих пријава даје налоге за отклањање
недостатака надлежним службама и одговорним
лицима у овим предузећима и Служби за
инспекцијске послове и прикупља повратне
информације о извршењу налога; подноси извештаје
о извршењу наложених мера Председнику општине и

органима општине.
Услoви: стечено високо образовање друштвеног,
техничког, саобраћајног смера или заштите животне
средине, на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање једна година радног искуства у струци.

06-3-2 Оператер-администратор Радне групе за
хитне интервенције
Звање: виши референт број службеника: 1
Опис посла: Обавља административне и оператерске
послове за потребе Радне групе
Услови: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању техничког,
информатичког, друштвеног и другог смера или
гимназија, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци.

06-3-3 Теренски послови Радне групе за хитне
интервенције
Звање: намештеник-пета
врста радних места

број службеника: 1

Опис посла: Управља службеним моторним возилом
којим је задужен зa потребе радне групе, обавља и
друге послове по налогу руководиоца радне групе и
Начелника службе.
Услoви: основно образовање, најмање шест месеци
радног искуства у струци, положен возачки испит ''Б''
категорије.

06-4 РАДНА ГРУПА ЗА ПОСЛОВЕ
ПРОТОКОЛА

06-4-1 Руководилац Радне групе за послове
протокола
Звање: саветник број службеника: 1
Опис посла: Организује протокол приликом
протоколарних посета општини Параћин, приликом
организовања разних манифестација у општини,
доделе јавних признања и приликом посете
делегације општине Параћин другој општини/граду у
земљи или иностранству и друге протоколарне
послове; обавља послове пријема странака који се
обраћају извршним органима општине; обaвљa
тeхничкo-сeкрeтaрскe пoслoвe за потребе извршних
органа општине; води евиденцију примљених
поклона функционера.
Услови: стечено високо образовање друштвеног
смера, на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
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студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање три године радног искуства у струци.

06-4-2 Оператер-администратор Радне групе за
послове протокола
Звање: виши референт број службеника: 1
Опис посла: Обавља оператерске и административне
послове за потребе Радне групе.
Услови: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању техничког,
информатичког, друштвеног и другог смера или
гимназија, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци.

07 СЛУЖБA ЗA ИНСПEКЦИJСКE ПOСЛOВE

07-1 Начелник Службе за инспекцијске послове
Звање: самостални
саветник

број службеника: 1

Опис посла: припрема планове (месечне, годишње)
и програме рада Службе за инспекцијске послове;
учествује у изради Одлука и других општих аката из
области инспекцијских послова; врши контролу
извршавања задатака радника Службе за
инспекцијске послове; припрема извештаје,
информације, студије и елаборате, потписује акта из
надлежности Службе, уколико другим прописом није
одређено да их потписује друго лице. Одговоран је за
благовремено, правилно и законито обављање
послова из делокруга Службе.
Услoви: стечено високо образовање друштвеног,
техничког, пољопривредног смера или официр
полиције на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање најмање пет година радног искуства на
инспекцијским пословима.

07-2 Инспектор за заштиту животне средине
Звање: саветник број службеника: 1
Опис посла: врши послове инспекцијског надзора
над применом и спровођењем закона и прописа
којима је уређена област заштита животне средине;
врши послове инспекцијског надзора над применом и
спровођењем закона и прописа којима је уређена
област заштите од буке, управљања отпадом,

хемикалијама и другим прописима; сачињава
записник на терену, доноси решења, закључке,
подноси захтеве за покретање прекршајног поступка,
подноси пријаве за привредни преступ и кривичне
пријаве; припрема месечне, кварталне и годишње
извештаје о раду; прикупља и обрађује податке о
постројењима која подлежу инспекцијском надзору;
обавља и друге послове по налогу руководиоца као и
друге поверене послове инспекцијског надзора
прописане законима којима се уређује област
заштите животне средине.
Услoви: стечено високо образовање природно-
математичког, пољопривредног смера или мастер
аналитичар заштите животне средине, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање три године радног
искуства у струци, положен испит за инспектора.

07-3 Грaђeвински инспeктoр
Звање: саветник број службеника: 1
Опис посла: Обавља послове вршења инспекцијског
надзора над изградњом објеката на територији
општине Параћин за које грађевинску дозволу издаје
општина. Обавља послове  инспекцијске контроле у
складу са законом којим се уређује становање и
одржавање зграда. Грађевински инспектор у вршењу
инспекцијског надзора има право и дужност да
проверава да ли: привредно друштво, односно друго
правно лице или предузетник које гради објекат,
односно лице које врши стручни надзор, односно
лица која обављају поједине послове на
пројектовању или грађењу објеката, испуњавају
прописане услове; је за објекат који се гради,
односно за извођење радова издата грађевинска
дозвола и поднета пријава о почетку грађења; је
инвеститор закључио уговор о грађењу, у складу са
овим законом; се објекат гради према техничкој
документацији на основу које је издата грађевинска
дозвола, односно техничкој документацији на основу
које је издато решење о пријави радова; је
градилиште обележено на прописан начин; извршени
радови, односно материјал, опрема и инсталације
који се уграђују одговарају закону и прописаним
стандардима, техничким нормативима и нормама
квалитета; је извођач радова предузео мере за
безбедност објекта, суседних објеката, саобраћаја,
околине и заштиту животне средине; на објекту који
се гради или је изграђен постоје недостаци који
угрожавају безбедност његовог коришћења и
околине; извођач радова води грађевински дневник,
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грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције на
прописани начин; се у току грађења и коришћења
објекта врше прописана осматрања и одржавања
објекта; је технички преглед извршен у складу са
законом и прописима донетим на основу закона; је за
објекат који се користи издата употребна дозвола; се
објекат користи за намену за коју је издата
грађевинска, односно употребна дозвола; обавља и
друге послове утврђене законом или прописом
донетим на основу закона. Грађевински инспектор је
овлашћен да врши надзор над коришћењем објеката
и да предузима мере ако утврди да се коришћењем
објекта доводе у опасност живот и здравље људи,
безбедност околине, угрожава животна средина и ако
се ненаменским коришћењем утиче на стабилност и
сигурност објекта. У вршењу инспекцијског надзора,
грађевински инспектор је овлашћен да уђе на
градилиште и објекте у изградњи, да тражи исправе у
циљу идентификације лица, да узима изјаве од
одговорних лица, фотографише или сачини видео
снимак градилишта или објекта, као и да предузима
друге радње везане за инспекцијски надзор, у циљу
утврђивања чињеничног стања. Грађевински
инспектор је дужан да пружа стручну помоћ у
вршењу поверених послова у области инспекцијског
надзора и да даје стручна објашњења и мишљења,
као и да непосредно учествује у вршењу
инспекцијског надзора кад је то неопходно.
Доставља податке о извршеном инспекцијском
надзору лицу овлашћеном за вођење Регистра
инвеститора. Доноси записнике, решења, закључке.
Подноси захтеве за покретање прекршајног
поступка, кривичног поступка или поступка за
привредни преступ.
Услoви: стечено високо образовање грађевинског
или архитектонског смера, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање три године радног искуства у струци,
положен испит за инспектора.

07-4 ОДСЕК КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

07-4-1 Шеф Одсека комуналне инспекције -
Кoмунaлни инспeктoр
Звање: самостални
саветник

број службеника: 1

Опис посла: припрема планове, програме рада и
контролише извршавање задатака радника одсека
комуналне инспекције; врши инспекцијски надзор
над вршењем комуналне делатности, контролише

стање комуналних објеката; сачињава записник на
терену, доноси решења из области комуналне
инспекције, подноси захтеве за покретање
прекршајног поступка; наређује уклањање ствари и
других предмета са јавних површина; контролише да
ли се комуналне услуге пружају у складу са
утврђеним условима; даје налоге, упутства и
мишљења комуналним инспекторима за примену
прописа и извршавање радних задатака; учествује у
изради Одлука и других општих аката из области
послова комуналне инспекције.
Услoви: стечено високо образовање друштвеног,
пољопривредног, ветеринарског, техничког
природно-математичког смера или официр полиције,
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци,
положен испит за инспектора.

07-4-2 Комунални инспектор
Звање: саветник број службеника: 4
Опис посла: Обавља послове инспекцијског надзора
који се односе на контролу да ли се комунална
делатност обавља на начин утврђен законом и
прописом донетим на основу закона, контролише
стање комуналних објеката, контролише да ли се
комуналне услуге пружају у складу са утврђеним
условима, обавља послове инспекцијске контроле у
складу са законом којим се уређује становање и
одржавање зграда, наређује уклањање ствари и
других предмета са јавних површина ако су они ту
остављени противно прописима општине, наређује
извршавање утврђених обавеза и предузимање мера
за отклањање недостатака, изриче и наплаћује
новчане казне на лицу места за прекршаје по
прописима које доноси скупштина општине,
предузима друге мере утврђене овим законом и
прописима општине, дoнoси рeшeњa из oблaсти
кoмунaлнe инспeкциje, сaчињaвa зaписник нa тeрeну,
пoднoси прeкршajнe приjaвe
Услoви: стечено високо образовање друштвеног,
пољопривредног, ветеринарског, техничког
природно-математичког смера или официра
полиције, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
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факултету, положен државни стручни испит и
најмање три године радног искуства у струци,
положен испит за инспектора, познавање рада на
рачунару.

07-5 Саобраћајни инспектор
Звање: млађи саветник број службеника: 1
Опис посла: врши инспекцијски надзор који се
односи на примену Закона и прописа донетих на
основу Закона о обављању локалног превоза и то:
ванлинијског превоза путника, посебног линијског
превоза, превоза за сопствене потребе лица и ствари
и такси превоза; прегледа возила којима се обавља
превоз у друмском саобраћају; контролише потребну
документацију за возила (путне налоге за возила,
изводе лиценце, уговоре о лизингу и закупу аутобуса
и путничких  возила, саобраћајне дозволе, потврде и
другу документацију за аутобусе и путничка возила
којима се обавља превоз); контролише важеће и
оверене редове вожње, издате дозволе и путне
листове, уговоре о ванлинијском превозу са
списковима путника и другу документацију у вези са
обављањем делатности јавног превоза, контролише
отпремнице, спискове радника и других лица која
имају право на превоз за сопствене потребе; утврђује
идентитет превозника, возног особља и других
одговорних лица за обављање превоза контролом
личних карата и других одговарајућих исправа,
контролише превозна документа у обављању јавног
превоза и превоза за сопствене потребе; контролише
уговоре и превозне исправе корисника превоза;
сачињава записник на терену, доноси решења из
области превоза у друмском саобраћају, подноси
захтеве за покретање прекршајног поступка.
Услoви: стечено високо образовање саобраћајног
смера, на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање једна година радног искуства у струци,
положен испит за инспектора.

07-6 Просветни инспектор
Звање: самостални
саветник

број службеника: 2

Опис посла: врши контролу поступања образовне
установе у погледу придржавања закона,  других
прописа и општих аката, осим контроле која се
односи на стручно-педагошку проверу рада установе,
врши преглед установе у поступку утврђивања
испуњености услова за почетак  рада и обављање
делатности и за проширење делатности предузима

мере ради остваривања права и обавеза ученика и
родитеља, наставника, васпитача или стручног
сарадника и директора,контролише поступак уписа и
поништава упис у школу ако је обављен супротно
Закону, контролише испуњеност прописаних услова
за спровођење испита, врши преглед прописане
евиденције коју води установа и утврђује чињенице у
поступку поништавања јавних исправа које издаје
школа. Налаже решењем отклањање неправилности
и недостатке у одређеном року, наређује решењем
извршавање прописане мере која није
извршена,забрањује решењем спровођење радњи у
установи које су супротне Закону, подноси пријаву
надлежном органу за учињено кривично дело или
привредни преступ,односно захтев за покретање
прекршајног поступка. Обавештава други орган ако
постоје разлози за предузимање мера, за које је тај
орган надлежан и  обавља друге послове у складу са
Законом.
Услови: стечено високо образовање правног смера,
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит или
положен испит за секретара установе са најмање пет
година радног искуства у државним органима,
органима аутономне покрајине, установи или
органима јединице локалне самоуправе на пословима
образовања и васпитања или другим инспекцијским
пословима или са положеним стручним испитом у
области образовања, односно са лиценцом за
наставника, васпитача и стручног сарадника, са
најмање пет година радног искуства у области
образовања и васпитања, положен испит за
инспектора.

07-7 Управни послови у области инспекцијског
надзора
Звање: саветник Звање: саветник
Опис посла: израђује нацрте aкатa и Одлука из
oблaсти инспeкциjске Службе, припрема решења у
сарадњи са инспектором, по приговору, води
првостепени поступак; доставља списе предмета по
поднетим захтевима; одлучује о прекиду поступка;
припрема нацрте решења на жалбе где је
другостепени орган Општинско веће; припрема
извештаје и информације из рада Службе.
Услoви: стечено високо образовање друштвеног
смера на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
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специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање три године радног искуства у струци,
познавање рада на рачунару.

07-8 РАДНА ГРУПА ЗА ИЗВРШЕЊЕ АКАТА
ОРГАНА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

07-8-1 Руководилац Радне групе за извршење
аката органа општине и Општинских управа
Звање: млађи саветник број намештеника: 1
Опис посла: oрганизује и стара се о извршењу
извршних или коначних решења из делокруга
Службе; непосредно организује и присуствује
извршењу и сачињава записник; води потребне
евиденције; сарађује са инспекторима, другим
органима и организацијама у циљу ефикаснијег
обављања послова; обавештава и даје информације
непосредним извршиоцима за извршење решења; по
потреби обезбеђује присуство полиције код
извршења решења;  уручује странкама решења или
закључке из делокруга Одељења
Услoви: стечено високо образовање друштвеног,
техничког, природно-математичког или
пољопривредног смера, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање једна година радног искуства у струци,
положен испит за инспектора, познавање рада на
рачунару.
струци, положен испит за инспектора, познавање
рада на рачунару.

07-8-2 Послови извршeња aкaтa Општинске
упрaвe
Звање: Намештеник – пета
врста радних места

број намештеника: 2

Опис посла: Нeпoсрeднo спрoвoди свe пoтрeбнe
рaдњe у пoступку извршeњa, обавља рутинске
помоћно-техничке послове и присуствује самом
извршењу.
Услови: основно образовање, најмање шест месеци
радног искуства у струци

ГЛАВА III
ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА
ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Предмет уређивања

Члан 15.
Овим Правилником детаљније се уређују

унутрашње организационе јединице, руковођење
унутрашњим организационим јединицама, називи и
описи радних места, звања у која су радна места
разврстана, потребан број запослених за свако радно
место, врста и степен образовања, радно искуство и
други услови за рад на сваком радном месту у
Управи за инвестиције и одрживи развој.

ОРГАНИЗАЦИЈА УПРАВЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ
И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Унутрашња организација

Члан 16.
У оквиру Управе за инвестиције и и одрживи

развој општине Параћин образују се унутрашње
организационе јединице за вршење сродних послова.
Основна унутрашња организациона јединица је
одељење.
Ако природа и обим послова налажу, унутар
основних унутрашњих организационих јединица
могу се образовати одсеци као уже организационе
јединице.

Основне унутрашње јединице и организационе
јединице унутар основних унутрашњих јединица

Члан 17.
Основне унутрашње организационе јединице су:

1. Одељење за инвестиције
2. Одељење за одрживи развој

У оквиру основних организационих јединица
образују се Одсеци као унутрашње организационе
јединице, који се организују према пословима који
захтевају непосредну повезаност и организациону
посебност и то:

У Одељењу за инвестиције:
1. Одсек за финансије

У Одељењу за одрживи развој:
1. Одсек за јавне набавке

РУКОВОЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНИМ
ЈЕДИНИЦАМА

Члан 18.
Управом за инвестиције и одрживи развој

општине Параћин руководи начелник, као службеник
на положају.

Руковођење радом унутрашњих организационих
јединица
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Члан 19.
Радом основних и ужих организационих

јединица руководе:
- начелник Одељења
- шеф Одсека

Распоређивање руководилаца организационих
јединица

Члан 20.
Руководиоце организационих јединица,

распоређује начелник Управе.
Потписивање аката Управе за инвестиције и

одрживи развој општине Параћин врши начелник
Управе, а потписивање решења Управе и вођење
управног поступка врше лица којa овласти начелник
Управе.

Руководиоци организационих јединица
одлучују, доносе решења у управном поступку,
пружају стручна упутства, координирају и надзиру
рад запослених, старају се о законитом, правилном и
благовременом обављању послова из свог делокруга
и врше друге послове по налогу начелника Управе.

Члан 21.
Руководиоци унутрашњих организационих

јединица одговарају за свој рад начелнику Управе.
За свој рад и рад уже организационе јединице

којом руководе, руководиоци ужих организационих
јединица непосредно су одговорни руководиоцу
Одељења, у чијем саставу је унутрашња
организациона јединица.

ДУЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

Члан 22.
Организационе јединице су дужне да

међусобно сарађују и да размењују потребне податке
и обавештења неопходна за рад, а сви њихови
запослени да се стручно усавршавају у складу са
потребама и захтевима радног места, као и да
благовремено, правилно и законито обављају
послове свог радног места и постављене радне
циљеве.

Члан 23.
Правилник садржи радна места службеника

на положају, као и радна места службеника и
намештеника.

Члан 24.
Радна места у Управи за инвестиције и

управљање имовином општине Параћин су следећа:

I. Начелник Управе за инвестиције и одрживи
развој општине Параћин
Звање: положај у I групи број службеника на

положају: 1
Опис посла: Руководи, координира, планира,

усмерава и надзире рад Управе; усклађује рад
организационих јединица Управе и обезбеђује њено
функционисање; руководи инвеститорским
пословима  у име општине; обавља послове општине
у области: стратешког планирања, иницирања,
израде и спровођења годишњих програма, односно
пројеката инвестиција значајних за општину, које
утврди општинско веће или председник општине
пројектовања и праћења реализације буџета за
инвестиције, предлагања приоритета инвестиција,
као и одређивања пројектних задатака са носиоцима,
координирања послова имовинско-правне припреме,
планске документације, пројектне документације са
надлежним одељењима управа и предузећима,
координирања послова на изради пројектне
документације, учествовања у имплементацији и
праћењу остваривања инвестиција по фазама, када
општина није инвеститор, координирања активности
донатора (владиног, као и невладиног сектора) и
општине у реализацији инвестиција, израде
стратегија, бизнис планова на реализацији концепта
партнерства јавног и приватног сектора, студија
изводљивости за формирање инвестиционих фондова
на обртној основи, закључења Уговора из
надлежности Одељења, израђује планове јавних
набавки и друга аката везана за јавне набавке;
обавља послове у вези оснивачких права општине
над правним лицима основаним од стране општине у
области одржавања стамбених зграда и пословног
простора; координира и спроводи послове у области
јавно приватног партнерства и  реализације
поверавања обављања комуналне делатности,
закључује у име и за рачун општине уговоре у
области јавно приватног партнерства и уговоре о
уређивању односа у вези са обављањем комуналне
делатности или појединих послова из оквира
комуналних делатности, обавља послове у вези са
управљањем имовином која је у јавној својини
општине; предлаже акта о прибављању, коришћењу,
управљању и располагању земљиштем и другим
непокретним стварима у јавној својини општине, које
доноси Скупштина општине, председник и
општинско веће; обавља послове прибављања,
управљања и располагања уделима у имовини
правних лица; надзора, управљања, коришћења,
очувања и увећања имовине општине, давање
непокретности у закуп у складу са законом,
тржишног уређења односа између општине и
корисника, односно закупаца, закључења уговора о
давању у закуп пословног простора, као и о откупу
станова, закључивања уговора о давању у закуп
(привремени и трајни) или отуђења земљишта у
јавној својини општине планирања и спровођења
поступка давања у закуп и издавање дозвола за
заузеће јавних површина; учествује у предузимању
мера ради отклањања последица елементарних
непогода из свог делокруга, по налогу општинског
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Штаба за ванредне ситуације и Одељења општинске
упрве које је надлежно за координацију послова и
активности у ванредним ситуацијама; врши и друге
послове за потребе државних органа и органа
општине у складу са законом, Статутом општине,
одлукама Скупштине општине, Општинског већа и
Председника општине.
Услови: стечено високо образовање из научне
области друштвене или техничко-технолошке науке
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци

II. Заменик начелника Управе за инвестиције и
одрживи развој
Звање: положај у II групи број службеника на

положају: 1
Опис посла: Замењује начелника Управе за
инвестиције и управљање имовином у случају
његове одсутности или спречености да обавља своју
дужност, у складу са законом, Статутом општине,
одлукама Скупштине општине, Општинског већа и
Председника општине; обавља и друге послове из
надлежности Општинске управе, по овлашћењу
начелника Управе за инвестиције и управљање
имовином.
Услови: стечено високо образовање из научне
области друштвене или техничко-технолошке науке
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци

ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

01 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

01-1 01 - 1 Начелник Одељења за инвестиције
Звање: сарадник број службеника: 1
Опис посла: Руководи, организује и планира рад
Одељења, пружа стручна упутства, координира и
надзире рад запослених у Одељењу; стара се о
законитом, правилном и благовременом обављању
послова у Одељењу; прати реализацију утврђених
политика у областима из надлежнсти Одељења и

предлаже подстицајне мере за њихово унапређење;
припрема нацрте закључака и одлука за органе
општине; припрема анализе, информације и
извештаје из делокруга Одељења; остварује сарадњу
са међународним организацијама, надлежним
установама и институцијама на општинском,
регионалном и републичком нивоу; координира
послове везане за планирање, припрему и
реализацију развојних пројеката и капиталних
инвестиција; анализира, прикупља и обрађује
информације и податке потребне за припрему и
реализацију Плана капиталних улагања општине;
припрема пројекте који се односе на капитална
улагања у јавну инфраструктуру, дефинише
пројектне задатаке за израду пројектне
документације, увођење извођача у посао у име
инвеститора; извештава о обиму и квалитету
извршених послова; стара се о благовременој
динамици реализације пројекта у складу са
дефинисаним роковима; израђује динамичке планове
остварења инвестиција; остварује комуникацију са
извођачима радова и стручним надзором; врши
проверу грађевинске документације – привремених и
окончане ситуације; прати реализацију извођења
грађевинских радова и учествује у пријему
обављених радова; обавља стручне, финансијско-
материјалне, управно- правне, нормативно-правне,
административно- техничке и друге послове општине
у области: стратешког планирања, иницирања,
израде и спровођења годишњих програма, односно
пројеката инвестиција значајних за општину, које
утврди општинско веће или председник општине (у
даљем тексту: инвестиције), пројектовања и праћења
реализације буџета за инвестиције, предлагања
приоритета инвестиција, као и одређивања
пројектних задатака са носиоцима, координирања
послова имовинско-правне припреме, планске
документације, пројектне документације са
надлежним одељењима управа и предузећима,
координирања и спровођења послова на изради
пројектне документације, учествовања у
имплементацији и праћењу остваривања инвестиција
по фазама, када општина није инвеститор,
успостављања базе података неопходне за
спровођење инвестиција и инвестиционог
маркетинга, координирања активности донатора
(владиног, као и невладиног сектора) и општине у
реализацији инвестиција, реализације инвестиција
које се финансирају средствима буџета, израде
стратегија, бизнис планова на реализацији концепта
партнерства јавног и приватног сектора, студија
изводљивости за формирање инвестиционих фондова
на обртној основи, израде нацрта Уговора из
надлежности Одељења, припремања нацрта и
предлога општих и појединачних аката из делокруга
своје надлежности које доносе Скупштина општине
и извршни органи општине, послове у вези
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оснивачких права општине над правним лицима
основаним од стране општине у области одржавања
стамбених зграда и пословног простора; обавља и
друге послове који се тичу планирања, заштите, и
унапређења општинске инфраструктуре и имовине
општине; координира и спроводи послове у области
јавно приватног партнерства и  реализације
поверавања обављања комуналне делатности,
припрема нацрте уговора у области јавно приватног
партнерства и уговора о уређивању односа у вези са
обављањем комуналне делатности или појединих
послова из оквира комуналних делатности, обавља
послове надзора над реализацијом закључених
уговора о уређивању односа у вези са обављањем
комуналне делатности или појединих послова из
оквира комуналних делатности, врши и друге
управне, стручне, аналитичке и административне
послове за потребе државних органа и органа
општине, остварује сарадњу и координира рад
одељења са радом других Одељења управе
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-
научног поља друштвених, техничких или
грађевинских наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова,
основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до три године, положен државни
стручни испит, најмање три године радног искуства у
струци.

01-2 ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈЕ

01-2-1 Шеф Одсека за финансије
Звање: виши референт број службеника: 1
Опис посла: Координира радом Одсека, ради на
пословима билансирања и извештавања, израђује
нацрте аката из надлежности Одсека и  предлаже
Начелнику Одељења правилнике и друге прописе из
ове области, израђује нацрте финансијских планова
Управе за инвестиције и управљање имовином и
буџетских фондова за заштиту и унапређење
животне средине и пољопривреду. Одговора за
правилно и законито вођење књиговодства, примену
прописа о материјално финансијском пословању
Управе и буџетских фондова. Прати извршавање
финансијског плана Управе и буџетских фондова и
извештава Председника општине и општинско веће о
извршавању, сарађује са радном групом трезора
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, саставља годишње обрачуне,
тромесечне и месечне извештаје и одговара за
тачност истих, врши контролу тачности и
веродостојности документације, учествује у
припреми и праћењу свих врста Уговора из
надлежности Управе и буџетских фондова, учествује
у поступцима јавних набавки, даје налоге за

активирање завршених инвестиција, обавља послове
евиденције обрачуна и доставе исправа ради наплате
закупнине за пословни простор, утврђује откупну
цену станова и накнаде за коришћење, односно закуп
пословног простора; обавља послове обрачуна
књиговодствене вредности и утврђивања
амортизације за стамбени и пословни простор којим
управља општина; обавља и друге послове у складу
са Законом. Дужан је да се стручно усавршава у
складу са потребама и захтевима радног места.
Одговоран је за законитост послова које обавља, за
свој рад и рад Одсека одговоран је Начелнику
Одељења.
Услови: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању економског смера,
положен државни стручни испит и најмање пет
година радног искуства у струци.

01-2-2 Књиговођа
Звање: виши референт број службеника: 2
Опис посла: Обавља послове књижења свих
промена за све рачуне фондова и Управе, врши
обраду плаћања и евидентирање примања, ради
периодичне обрачуне и завршне рачуне фондова и
Управе, одговара за тачност евиденције. Контролише
књиговодствену исправност извршавања
финансијских обавеза фондова и Управе. Прати
релизацију усвојених финансијских планова фондова
и Управе; контролише и оверава тачност
књиговодствених исправа на основу којих се подносе
захтеви за плаћање одељењу надлежном за
финансије; Саставља квантитативно и квалитативно
извештаје о извршењу буџета и финансијских
планова фондова и Управе. Формира и води
књиговодствену евиденцију, књижи приходе и
примања, расходе и издатаке на основу финансијске
документације, обавља финансијско-књиговодствене
послове, послове контирања и вођење помоћних
књига и евиденција за потребе Управе и буџетских
фондова; учествује у припреми нацрта плана
извршења буџета и предлога квота; прати примену
норматива и стандарда трошења и наменско
извршавање одобрених апропијација; учествује у
мониторингу остварења индикатора програма,
програмских активности и пројеката и евалуацији
остварења програмских циљева; припрема
периодичне, годишње и друге извештаје; учествује у
сравњењу и усклађивању аналитичких евиденција са
добављачима и другим субјектима из своје
надлежности. Обавља и друге послове по налогу
Начелника Одељења. Одговоран је за законитост
послова које обавља, за свој рад одговоран је Шефу
Одсека и Начелнику Одељења.
Услови: средње четворогодишње образовање
економског, техничког смера, положен државни
стручни испит, најмање три године радног искуства у



30.01.2019._ _ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.1  _159

струци.

02 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

02-1 Начелник Одељења за одрживи развој
Звање: самостални
саветник

број службеника: 1

Опис посла: Руководи, организује и планира рад
Одељења, пружа стручна упутства, координира и
надзире рад запослених у Одељењу; стара се о
законитом, правилном и благовременом обављању
послова у Одељењу; прати реализацију утврђених
политика у областима из надлежнсти Одељења и
предлаже подстицајне мере за њихово унапређење;
припрема нацрте закључака и одлука за органе
општине; припрема анализе, информације и
извештаје из делокруга Одељења; остварује сарадњу
са међународним организацијама, надлежним
установама и институцијама на општинском,
регионалном и републичком нивоу; координира
послове везане за планирање, припрему и
реализацију развојних пројеката и капиталних
инвестиција; издаје одговарајуће дозволе и друга
акта у областима: пољопривреде, водопривреде,
енергетске ефикасности и заштите животне средине,
припрема нацрте прописа и других аката које доноси
Скупштина општине, Општинско веће и Председник
из области за које је задужено Одељење; организује и
учествује у изради и реализацији планова развоја и
других стратешких докумената у области
пољопривреде, водопривреде и заштите животне
средине, енергетске ефикасности, обезбеђује
реализацију годишњих програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта; прати стање
у области пољопривредног земљишта, шума, вода,
биљног и животињског света и природних добара и
предлаже одговарајуће мере; извршава одлуке и
друге акте Скупштине општине, Општинског већа и
Председника општине; издаје одговарајуће дозволе и
друга акта у областима: заштите животне средине,
управљања отпадом, осим комуналног отпада, издаје
дозволе, одобрења и друге акте у складу са законом
којим се уређује област управљања отпадом, израђује
нацрт локалног плана управљања отпадом и стара се
о његовом спровођењу, води евиденцију о издатим
дозволама и податке доставља министарству,
обавештава јавност о пријему захтева за издавање
дозволе, документацији која је поднета уз захтев и
издатој дозволи путем средстава јавног
информисања или интернета, односно на уобичајен
локални начин, на захтев министарства даје
мишљење у поступку издавања дозвола у складу са
законом којим се уређује област управљања отпадом,
издаје дозволе за обављање делатности промета
нарочито опасних хемикалија дистрибутеру који није
увозник, произвођач односно даљи корисник, као и

дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија,
води евиденцију о издатим дозволама и доставља
једном годишње извештај о издатим дозволама
Агенцији за хемикалије, а најкасније до 31. марта
текуће године за претходну годину; стара се о
интеграцији утврђених мера заштите и унапређења
животне средине и обезбеђује усаглашеност са
плановима развоја осталих делатности; стара се о
успостављању локалне мреже мерних станица и/или
мерних места за праћење квалитета ваздуха на нивоу
јединице локалне самоуправе, организује и учествује
у изради програма за обављање мониторинга
квалитета ваздуха у локалној мрежи, доставља
податке о контроли квалитета ваздуха Агенцији за
заштиту животне средине, организује и учествује у
изради планова квалитета ваздуха и краткорочних
акционих планова у случајевима наведеним у закону;
учествује у утврђивању мера и услова заштите од
буке, односно звучне заштите у плановима,
програмима и пројектима, организује акустичко
зонирање, одређује мере; Обавља стручне послове,
за потребе буџетског Фонда за заштиту животне
средине, Фонда за развој пољопривреде и других
фондова које образује општина, носилац је израде
предлога пројеката и програма у области
пољопривреде и руралног развоја, а посебно израде
пољопривредне основе и годишњих програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта, општих и оперативних планова одбране
од поплаве и леда, пројеката из области јавних
радова и сл., учествује у предузимању мера ради
отклањања последица елементарних непогода из свог
делокруга, по налогу општинског Штаба за ванредне
ситуације и Одељења општинске управе које је
надлежно за координацију послова и активности у
ванредним ситуацијама; врши и друге управне,
стручне, аналитичке и административне послове за
потребе државних органа и органа општине.
Остварује сарадњу и координира рад одељења са
радом других Одељења управе;
Услови: стечено високо образовање из научне
области у оквиру образовно-научног поља
друштвених наука или из научне области природних
наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит, најмање
пет година радног искуства у струци.

02-2 Технички послови јавних инвестиција
Звање: млађи саветник број службеника: 1
Опис посла: анализира, прикупља и обрађује
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информације и податке потребне за припрему и
реализацију Плана капиталних улагања општине;
припрема пројекте који се односе на капитална
улагања у јавну инфраструктуру, дефинише
пројектне задатаке за израду пројектне
документације, уводи извођаче у посао у име
инвеститора; извештава о обиму и квалитету
извршених послова; стара се о благовременој
динамици реализације пројекта у складу са
дефинисаним роковима; израђује динамичке планове
остварења инвестиција; остварује комуникацију са
извођачима радова и стручним надзором; врши
проверу грађевинске документације – привремених и
окончане ситуације; прати реализацију извођења
грађевинских радова и учествује у пријему
обављених радова. Обавља и друге послове по
налогу Начелника Одељења и Начелика Управе.
Услови: стечено високо образовање грађевинског,
техничког, архитектонског или геодетског смера, на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање једна година
радног искуства у струци

02-3 Енергетски менаџер
Звање: самостални
саветник

број службеника: 1

Опис посла: Прикупља податке о начину
коришћења и количини употребљене енергије и
врши анализу прикупљених података; припрема
Програм енергетске ефикасности о планираном
начину остваривања и величини планираног циља
уштеде енергије за период од најмање 3 године;
припрема План енергетске ефикасности са мерама и
активностима за његово спровођење за период од
годину дана; припрема годишњи извештај о
спроведеним мерама и активностима дефинисаним
Планом и Програмом енергетске ефикасности и
предузима и друге активности и мере прописане
Законом о енергетици, Законом о ефикасном
коришћењу енергије и другим подзаконским актима
која регулишу ову материју; припрема критеријуме
за расписивање конкурса за суфинасирање мера
енергетске ефикасности, учествовање у избору
корисника субвенција и праћење реализације
одобрених пројеката са писањем извештаја о
спроведеном конкурсу; ради на утврђивању потреба
за енергијом, разматрајући постојећа и будућа
насеља и предлагање начина обезбеђења неопходних
енергетских ресурса, уз уважавање потреба за
рационалном потрошњом енергије; прати планиране

динамике развоја енергетике и достављање
потребних података надлежним државним органима;
предлаже мере које доприносе ефикаснијем
коришћењу енергије.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-
научног поља техничко технолошких наука или из
научне области на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит, најмање
пет година радног искуства у струци.

02-4  ОДСЕК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

02-4-1 Шеф Одсека за јавне набавке
Звање: саветник број службеника 1
Опис послова: израђује нацрт планова јавних
набавки Управе и буџетског фонда за послове
заштите животне средине, усаглашава планове
јавних набавки са финансијским планом односно
одобреним расположивим апропријацијама; обавља
послове спровођења поступака јавних набавки, за
потребе Управе и буџетског фонда; припрема одлуке
о покретању поступка јавних набавки; предлаже
критеријуме за избор најповољније понуде; учествује
у припреми модела уговора; прикупља понуде у
координацији са Комисијом за јавне набавке;
учествује у раду Комисије за јавне набавке када је
прописано да је члан службеник за јавне набавке;
доставља обавештења о додели уговора о јавним
набавкама свим понуђачима; доставља буџетском
кориснику примерак одлуке о покретању поступка,
записник о отварању понуда, извештај о стручној
оцени понуда, извештај о додели уговора и модел
уговора понуђача који је изабран; учествује у
припреми коначних уговора о јавним набавкама и
копију уговора доставља буџетском кориснику; врши
објављивање аката на порталу јавних набавки; врши
проверу и испитивање тржишта за предметну јавну
набавку; припрема извештаје о спроведеним
поступцима; прима требовања за јавне набавке и
упоређује требовања са уговорима и
спецификацијама; комплетира финансијску
документацију и доставља је ликвидатури; прати
извршење јавних набавки у складу са закљученим
уговорима; води евиденцију о јавним набавкама и
врши архивирање документације; у поступцима
јавних набавки обавља све административно-
техничке послове за потребе Комисије. Обавља и
друге послове по налогу Начелника Одељења и
Начелника Управе.
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Услови: стечено високо образовање правног или
економског смера, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање три године радног искуства у струци

02-4-2 Извршилац за јавне набавке
Звање: млађи саветник број службеника : 1
Опис посла: Израђује нацрте планова јавних
набавки и правилника о јавним набавкама Управе и
фонда за послове заштите животне средине. Прати
извршење плана јавних набавки, учествује у изради и
расписивању тендера у вези јавних набавки,
припрема извештаје о јавним набавкама, предлаже
Правилнике и друге прописе из ове области
одговоран је за законито спровођење поступка
јавних набавки. Утврђује стандарде и припрема
извештаје у складу са Законом о буџетском систему,
припрема и израђује конкурсну документацију,
припрема јавни позив, пријаве за утврђивање
квалификација понуђача и др. Обавештава о додели
Уговора, сачињава Извештај и другу документацију
везану за одређену јавну набавку, прикупља понуде
за јавне набавке мале вредности,  спроводи поступак
јавних набавки мале вредности путем наруџбеница,
прима и врши контролу требовања за закљученим
Уговорима и спецификацијама, прима улаезне
фактуре и комплетира фактуре са требовањима,
отпремницама, пријемницама, издатницама и
доставља руководиоцу радне групе на оверу
исправности докумената, оверену документацију
доставља финансијској служби на ликвидирање и
књижење. Води евиденцију плаћања и прати
извршења Уговора, води евиденцију о додели јавних
набавки, проверава да ли је јавна набавка
инвестиционе природе и да ли је инвестициони план
припремљен и одобрен, израђује инвестиционо
техничку документацију и припрема конкурсну
документацију, врши контролу фактура, ситуација и
изведених радова и упоређује их са датим условима
из Уговора, прима и врши контролу требовања са
закљученим Уговорима и спецификацијама, води
евиденцију плаћања и прати извршење закључених
Уговора, води евиденцију о додели јавних набавки.
Утврђује стандарде и припрема спецификације
материјала и опреме, анализира, прикупља и
обрађује информације и податке потребне за
припрему и реализацију Плана капиталних улагања
општине; припрема пројекте који се односе на
капитална улагања у јавну инфраструктуру,
дефинише пројектне задатаке за израду пројектне

документације, уводи извођаче у посао у име
инвеститора; извештава о обиму и квалитету
извршених послова; стара се о благовременој
динамици реализације пројекта у складу са
дефинисаним роковима; израђује динамичке планове
остварења инвестиција; остварује комуникацију са
извођачима радова и стручним надзором; врши
проверу грађевинске документације – привремених и
окончане ситуације; прати реализацију извођења
грађевинских радова и учествује у пријему
обављених радова. Обавља и друге послове у складу
са Законом о јавним набавкама и Законом о
буџетском систему, а по налогу руководиоца радне
групе, Начелника одељења и Начелника Управе.
Услови: стечено високо образовање друштвеног,
техничког, грађевинског, архитектонског смера,
просторни планер на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање једна година радног искуства у струци.

ГЛАВА IV
ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ

РАЗВОЈ

Предмет уређивања

Члан 25.
Овим Правилником детаљније се уређују

унутрашње организационе јединице и њихов
делокруг, руковођење унутрашњим организационим
јединицама, називи и описи радних места, звања у
којима су радна места разврстана, потребан број
запослених за свако радно место, врста и степен
образовања, радно искуство и други услови за рад на
сваком радном месту у Управи за пољопривреду и
локални економски развој.

ОРГАНИЗАЦИЈА УПРАВЕ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ

РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Унутрашња организација

Члан 26.
У оквиру Управе за пољопривреду и локални

економски развој општине Параћин образују се
унутрашње организационе јединице за вршење
сродних послова.
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Основна унутрашња организациона јединица
је одељење.

Ако природа и обим послова налажу, унутар
основних унутрашњих организационих јединица
могу се образовати Одсеци као уже организационе
јединице.

Основне унутрашње јединице

Члан 27.
Основне унутрашње организационе јединице су:

1. Одељење за пољопривреду
2. Одељење за локални економски развој

Организационе јединице унутар основних
унутрашњих јединица

Члан 28.
У оквиру основних организационих јединица

могу се образовати Одсеци као унутрашње
организационе јединице, према пословима који
захтевају непосредну повезаност и организациону
посебност.

РУКОВОЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНИМ
ЈЕДИНИЦАМА

Члан 29.
Управом за пољопривреду и локални

економски развој општине Параћин руководи
начелник, као службеник на положају.

Руковођење радом унутрашњих организационих
јединица

Члан 30.
Радом основних и ужих организационих

јединица руководе:
- начелник Одељења
- шеф Одсека

Распоређивање руководилаца организационих
јединица

Члан 31.
Руководиоце организационих јединица,

распоређује начелник Управе.
Потписивање аката Управе за пољопривреду

и локални економски развој врши начелник Управе, а
потписивање решења Управе и вођење управног
поступка врше лица којa овласти начелник Управе.
Руководиоци организационих јединица одлучују,
доносе решења у управном поступку, пружају
стручна упутства, координирају и надзиру рад
запослених, старају се о законитом, правилном и
благовременом обављању послова из свог делокруга
и врше друге послове по налогу начелника Управе.

ДУЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

Члан 32.
Организационе јединице су дужне да

међусобно сарађују и да размењују потребне податке
и обавештења неопходна за рад, а сви њихови
запослени да се стручно усавршавају у складу са
потребама и захтевима радног места, као и да
благовремено, правилно и законито обављају
послове свог радног места и постављене радне
циљеве.

Члан 33.
Правилник садржи радна места службеника

на положају, као и радна места службеника и
намештеника.

Члан 34.
Радна места у Управи за пољопривреду и

локални економски развој општине Параћин су
следећа:

I. Начелник Управе за пољопривреду и локални
економски развој општине Параћин
Звање: положај у I групи број службеника на

положају: 1
Опис посла: Руководи и координира радом Управе;
планира, усмерава и надзире рад Управе; усклађује
рад организационих јединица Управе и обезбеђује
њено функционисање; остварује сарадњу
организационих јединица у оквиру управе; обавља и
друге послове у складу са законом, Статутом
општина, одлукама органа општине Параћин.
Услови: стечено високо образовање из научне
области пољопривредне, техничке или друштвене
науке, на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци

II. Заменик начелника Управе за пољопривреду и
локални економски развој општине Параћин
Звање: положај у II групи број службеника на

положају: 1
Опис посла: Замењује начелника Управе за
пољопривреду и локални економски развој у случају
његове одсутности или спречености да обавља своју
дужност, у складу са законом, Статутом општине,
одлукама Скупштине општине, Општинског већа и
Председника општине; обавља и друге послове из
надлежности Општинске управе, по овлашћењу
начелника Управе за пољопривреду и локални
економски развој.
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Услови: стечено високо образовање из научне
области пољопривредне, техничке или друштвене
науке, на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци

 ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

01 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

01-1 Начелник Одељења за пољопривреду
Звање: самостални
саветник

број службеника: 1

Опис посла: Врши управне, стручне и аналитичке
послове на непосредном спровођењу закона и других
прописа из изворног делокруга општине, као и
послове који су поверени општини, издаје
одговарајуће дозволе и друга акта у областима
пољопривреде и водопривреде; припрема нацрте
прописа и других аката које доноси Скупштина
општине, Општинско веће и Председник из области
за које је задужен; организује и учествује у изради и
реализацији планова развоја и других стратешких
докумената у области пољопривреде и водопривреде,
обезбеђује реализацију годишњих програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта;
прати стање у области пољопривредног земљишта,
шума, вода, биљног и животињског света и
природних добара и предлаже одговарајуће мере;
учествује у организацији међународног сајма
привреде у Параћину; извршава одлуке и друге акте
Скупштине општине, Општинског већа и
Председника општине
Услови: стечено високо образовање
пољопривредног смера, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци

01-2 Послови пoљoприврeдe и управљања
отпадом
Звање: саветник број службеника: 1
Опис посла: Прaти рaзвoj у oблaсти пoљoприврeдe,
учествује у изради нацрта годишњег прoгрaмa мера

подршке за спровођење пољопривредне политике за
подручје општине Параћин Буџетског фонда за
развој пољопривреде и нацрта финансијског плана
Буџетског фонда за развој пољопривреде и стара се о
реализацији истих, учествује у изради нацрта
годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини,
обавља техничке послове за комисије и тела СО
Параћин из области пољопривреде, прати рализацију
годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини, води
управни поступак и израђује нацрте решења у
области прoмeне нaмeне пољопривредног земљишта,
израђује нацрте решења за водне услове, водне
сагласности и водне дозволе, учeствуje у рeaлизaциjи
и изрaди Планова одбране од поплава, обавља
стручне послове везане за регистрацију
пољопривредних газдинстава и рад удружења
пољопривредника. Израђује нацрт локалног плана
управљања отпадом и стара се о његовом
спровођењу, израђује нацрте дозвола, одобрења и
других аката у складу са законом којим се уређује
област управљања отпадом, води евиденцију о
издатим дозволама и податке доставља
министарству, обавештава јавност о пријему захтева
за издавање дозволе, документацији која је поднета
уз захтев и издатој дозволи путем средстава јавног
информисања или интернета, односно на уобичајен
локални начин. На захтев министарства даје
мишљење у поступку издавања дозвола у складу са
законом којим се уређује област управљања отпадом,
израђује нацрте дозвола за обављање делатности
промета нарочито опасних хемикалија дистрибутеру
који није увозник, произвођач односно даљи
корисник, као и нацрте дозвола за коришћење
нарочито опасних хемикалија, води евиденцију о
издатим дозволама и доставља једном годишње
извештај о издатим дозволама ресорном
Министарству, а најкасније до 31. марта текуће
године за претходну годину
Услoви: стечено високо образовање
пољопривредног, шумарског или природно-
математичког смера, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање три године радног искуства у струци.

01-3 Студијско аналитички послови у области
пољопривреде
Звање: млађи саветник број службеника: 1
Опис посла: Учествује у организацији међународног
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сајма привреде у Параћину; учествује у изради
акционих планова и стратешких докумената из
области локалног економског развоја и пружању
техничке подршке у изради секторских стратешких
докумената; ради на реализацији мера активне
политике запошљавања и пружању техничке
подршке у раду Локалног савета за запошљавање;
обавља припремне активности на представљању
инвестиционих потенцијала општине приликом
посете инвеститора; сарађује са институцијама од
значаја за локални економски развој:
Министарствима, Регионалном агенцијом за локални
економски развој Шумадије и Поморавља, Развојном
агенцијом Србије, СКГО, ГИЗ;  припрема пројектне
предлоге код домаћих и иностраних донатора и
пружа техничку подршку јавним предузећима и
установама у припреми документације за
аплицирање код донатора; сарађује са удружењима
привредника и МСП сектором; организује
едукативне програме у складу са потребама
привредних субјеката и јавних служби; припрема
понуде greenfield и brownfield локација према
потребама потенцијалних инвеститора; ажурира базе
података; припрема конкурсне документације,
учествује у реализацији јавног позива за верске
заједнице и контроли утрошених средстава; сарађује
са омладинским удружењима и организацијама
Услови: стечено високо образовање правног,
економског или пољопривредног смера, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање три године радног
искуства у струци.

02 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ

02-1 Начелник Одељења за локални економски
развој
Звање: саветник број службеника: 1
Опис посла: Руководи и координира радом
Одељења. Учествује у организацији Међународног
сајма привреде у Параћину; сарађује са удружењима
привредника и МСП сектором; припрема понуде
greenfield и brownfield локација према потребама
потенцијалних инвеститора; израђује акционе
планове и стратешке документе из области локалног
економског развоја и пружа техничку подршку у
изради секторских стратешких докумената;
припрема пројектне предлога код домаћих и
иностраних донатора и пружа техничку подршку

јавним предузећима и установама у припреми
документације за аплицирање код донатора; обавља
припремне активности на представљању
инвестиционих потенцијала општине приликом
посете инвеститора; ажурира базе података; ради на
организацији едукативних програма у складу са
потребама привредних субјеката и јавних служби;
врши пријем потенцијалних инвеститора, писмену
комуникацију и пружање подршке инвеститорима,
као и сарадњу и пружање подршке постојећој
привреди (члан Привредног савета); учествује у
изради стратешких докумената из области локалног
економског развоја (члан радне групе и Локалног
савета за запошљавање); сарађује са институцијама
од значаја за локални економски развој:
Министарствима, Регионалном агенцијом за локални
економски развој Шумадије и Поморавља, Развојном
агенцијом Србије, СКГО, ГИЗ и другим органима и
организацијама; учествује у реализацији мера
активне политике запошљавања и пружању техничке
подршке за рад Локалног савета за запошљавање.
Стара се о реализацији и спровођењу програма и
планова локалног економског развоја општине,
Стара се о унапређењу општег оквира за
привређивање у општини; Промовише економске
потенцијале општине, стара се о стварању повољног
пословног амбијента за постојеће привредне
субјекте; Подстиче оснивање нових привредних
субјеката и отварање нових радних места;  Иницира
усклађивање образовних профила у школама са
потребама привреде; Прати започете инвестиције у
области индустријске производње, саобраћаја,
угоститељства, занатства, трговине и других услуга и
подстиче развој предузетништва; Припрема и
предлаже Скупштини општине и општинском већу
доношење Програма развоја и Стратегије привредног
развоја општине, као и програма развоја привредних
делатности, појединачно и других аката из области за
које је образована; Врши стручне, административне,
техничке и друге послове на вођењу, координирању
и сервисирању послова из области економског
развоја општине; Пружа подршку постојећем МСП
сектору, Привредном савету, Локалном савету за
запошљавање потенцијалним инвеститорима и
развија пројектне идеје у конкретне пројекте у
складу са усвојеним стратешким документима,
обавља послове везане за дијаспору, подстицање
младих да се организују, удружују и учествују у
друштвеним токовима, сарађује са омладинским
удружењима и организацијама, обавља послове у
области угоститељства, занатства, задругарства,
туризма и трговине, уређује радно време, места на
којима се могу обављати одређене делатности и
друге услове за њихов рад, обавља послове
статистике, обавља послове категоризације
угоститељских објеката за смештај на територији
општине; Обавља и друге управне, стручне,
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аналитичке и административне послове за потребе
државних органа и органа општине.
Услови: стечено високо образовање друштвеног
смера, на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање једна година радног искуства у струци.

02-2 Послови локалног економског развоја, МСП
и предузетника
Звање: млађи саветник број службеника: 1
Опис посла: Врши стручне, административне,
техничке и друге послове на вођењу, координирању
и сервисирању послова из области економског
развоја општине; прати започете инвестиције у
области индустријске производње, саобраћаја,
угоститељства, занатства, трговине и других услуга и
подстиче развој предузетништва; прати послове у
области приватног предузетништва и послове
пријемне канцеларије за регистрацију предузетника;
пружа подршку постојећем МСП сектору,
Привредном савету, Локалном савету за
запошљавање и потенцијалним инвеститорима и
развија пројектне идеје у конкретне пројекте у
складу са усвојеним стратешким документима.
Обавља и друге послове по налогу Начелника
Одељења и Начелника Управе.
Услови: стечено високо образовање друштвеног,
техничког или пољопривредног смера, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање једна година
радног искуства у струци.

02-3 Послови пријема аката за регистрацију
предузетника
Звање: виши референт број службеника: 1
Опис посла: Прима захтеве за регистрацију
предузетника; врши електронску обраду података из
поднете документације и упис у програмско решење;
прослеђује примљене захтеве АПР-у; доставља акте
предузетницима; доставља обрађене податке АПР-у;
обавештава предузетнике о измени прописа из
области личног рада; издаје уверења по службеној
дужности; обавља послове родне равноправности у
Управи.

Услoви: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању друштвеног смера или
гимназија, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци.

ГЛАВА VI
ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ПОСЛОВЕ

ОРГАНА ОПШТИНЕ

Предмет уређивања

Члан 35.
Овим Правилником детаљније се уређује

организација самосталних извршилаца и Посебне
организационе јединице, руковођење, називи и описи
радних места, звања у која су радна места разврстана,
потребан број запослених за свако радно место, врста
и степен образовања, радно искуство и други услови
за рад на сваком радном месту у Управи за послове
органа општине.

ОРГАНИЗАЦИЈА УПРАВЕ ЗА ПОСЛОВЕ
ОРГАНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Унутрашња организација

Члан 36.
Председник општине распоређује у Управи за

послове органа општине за самосталне извршиоце:
буџетског инспектора, односно интерног ревизора.

Председник општине може поставити
највише три помоћника председника општине.

Начелник Управе за послове органа општине
распоређује запослене на одређено време на радно
место службеника Кабинета председника општине.

Основне унутрашње јединице

Члан 37.
У оквиру Управе за послове органа општине

Параћин образују се:
1. Служба за Буџетску инспекцију и Интерну

ревизију
2. Кабинет председника општине

Организационе јединице унутар основних
унутрашњих јединица

Члан 38.
У оквиру основних организационих јединица,

према пословима који захтевају непосредну
повезаност и организациону посебност, образују се
унутрашње организационе јединице и то: самостални
извршиоци и Кабинет председника општине

У Служби за Буџетску инспекцију и Интерну
ревизију запослени су:
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1. Буџетски инспектор
2. Интерни ревизор

Кабинет председника општине чине:
1. Помоћници председника општине,

као постављена лица за:
 локални економски развој
 омладинску политику
 јавне службе

2. Службеници у Кабинету председника
општине, запослени на одређено
време

РУКОВОЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНИМ
ЈЕДИНИЦАМА

Члан 39.
Управом за послове органа општине Параћин

руководи начелник, као службеник на положају.

ДУЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

Члан 40.
Организационе јединице су дужне да

међусобно сарађују и да размењују потребне податке
и обавештења неопходна за рад, а сви њихови
запослени да се стручно усавршавају у складу са
потребама и захтевима радног места, као и да
благовремено, правилно и законито обављају
послове свог радног места.

Члан 41.
Правилник садржи радна места службеника

на положају, самосталних извршилаца, помоћника
председника општине и службеника Кабинета
председника општине.

Члан 42.
Радна места у Управи за послове органа

општине општине Параћин су следећа:

I.Начелник Управe за послове органа општине
Параћин
Звање: положај у I групи број службеника на

положају: 1
Опис посла: Руководи и координира радом управе;
планира, усмерава, надзире рад Управе и обезбеђује
њено функционисање; остварује сарадњу са другим
Управама; обавља и друге послове у складу са
законом, Статутом општине и актима органа
општине Параћин: Скупштине општине, Општинског
већа и Председника општине.
Услови: стечено високо образовање из научне
области друштвене или техничке науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер

струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци

II.Заменик начелника Управe за послове органа
општине Параћин
Звање: положај у II групи број службеника на

положају: 1
Опис посла: Замењује начелника Управе за послове
органа општине Параћин у случају његове
одсутности или спречености да обавља своју
дужност, у складу са законом, Статутом општине,
одлукама Скупштине општине, Општинског већа и
Председника општине; обавља и друге послове из
надлежности Општинске управе, по овлашћењу
начелника Управе за послове органа општине
Параћин.
Услови: стечено високо образовање из научне
области друштвене или техничке науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци

САМОСТАЛНИ ИЗВРШИОЦИ

01 СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ И
ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ

01-1 Буџетски инспектор
Звање: саветник број службеника: 2
Опис посла: Обавља послове буџетске инспекције и
ревизије у области материјално финанисијског
пословања и наменског и законитог коришћења
средстава корисника буџетских средстава, јавних
предузећа и других правних лица над којима
општина има више од 50% гласова у управном
одбору или више од 50% укупног прихода као
оснивач,  ради на пословима контроле извршења
финансијских планова директних и индиректних
буџетских корисника као и пословима контроле
извршења Програма рада и финансијских планова
јавних предузећа. Ради извештаје и презентира исте,
у вези обављених контрола, Председнику општине.
Обавља и друге послове у складу са Законом и
подзаконским актима. Дужан је да се стручно
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усавршава у складу са потребама и захтевима радног
места. Oдговоран је за законитост послова које
обавља, за свој рад одговоран је Начелнику
општинске управе и Председнику општине.
Услови: стечено високо образовање друштвеног
смера или менаџмента, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање три године радног искуства у струци,
положен испит за инспектора

01-2 Интерни ревизор
Звање: саветник број службеника: 1
Опис посла: Интерни ревизор на основу објективног
прегледа доказа обезбеђује уверавање о адекватности
и функционисању постојећих процеса управљања
ризиком, контроле и управљања организацијом да ли
ови процеси функционишу на предвиђен начин и
омогућују остварење циљева организације. Пружа
саветодавне услуге које се састоје од савета,
смерница, обуке, помоћи или других услуга у циљу
повећања вредности и побољшања процеса
управљања датом организацијом, управљања
ризицима и контроле. У обављању послова
примењује међународне стандарде интерне ревизије,
етички кодекс интерне ревизије и принципе
објективности, компетентности и интегритета.
Обавезан је да чувају тајност службених и пословних
података. Самостално одлучује о подручју ревизије
на основу процене ризика, начину обављања ревизије
и извештавању о обављеној ревизији. Дужан је да се
стручно усавршава у складу са потребама и
захтевима радног места. Одговоран је за законитост
послова које обавља, Начелнику општинске управе и
Председнику општине.
Услови: стечено високо образовање економског
смера на студијама другог степена у складу са
законом којим се уређује високо образовање, одн. на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, радно искуство на пословима законске
ревизије или интерне ревизије у трајању од три
године, тј. радно искуство у трајању од пет година на
пословима рачуноводства, положен испит за стицање
звања овлашћеног интерног ревизора и сертификат
Коморе лиценцираних овлашћених ревизора о
стеченом звању овлашћени интерни ревизор

ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА

02 КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ У
КАБИНЕТУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

02-1 Помоћник председника општине за јавне
службе

број функционера: 1
Опис посла: прати рад јавних служби; израђује базе
података; припрема презентације; сарађује са јавним
предузећима и месним заједницама; припрема
извештаје, информације и анализе по захтеву
председника општине и обавља и друге послове по
налогу председника општине.
Услови: стечено високо образовање друштвеног
смера или менаџмента, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету.

02-2 Помоћник председника општине за
омладинску политику

број функционера: 1
Опис послова: координира пројектима за младе на
нивоу општине; учествује у раду савета за младе;
учествује у изради локалног акционог плана за младе
и прати његову реализацију; идентификује проблеме
и потребе младих у локалној заједници; остварује
комуникацију и сарадњу са међународним
организацијама и институцијама; припрема
извештаје, анализе и обавља и друге послове по
налогу председника општине.
Услови: стечено високо образовање друштвеног
смера или менаџмента, на основним академским
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова,
основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до три године

02-3 Помоћник председника општине за локални
економски развој

број функционера: 1
Опис посла: спроводи утврђену политику локалног
економског развоја; прикупља податке од значаја за
инвестирање у општину и предлаже подстицајне
мере на унапређењу локалног економског развоја;
сарађује са ресорним министарствима, као и другим
органима, организацијама и институцијама; саставља
извештаје, анализе и информације и обавља и друге
послове по налогу председника општине.
Услови: стечено високо образовање друштвеног
смера или менаџмента, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
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специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету.

СЛУЖБЕНИЦИ У КАБИНЕТУ ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ

02-4 Шеф Кабинета
Звање: млађи саветник број службеника:1
Опис посла: Руководи, координира и организује рад
запослених у Кабинету председника општине; прати,
координира и врши евиденцију дневних и
дугорочних активности и обавеза председника
општине; стара се о правилном и благовременом
обављњу послова у Кабинету; обезбеђује да се
активности у Кабинету одвијају по плану и отклања
слабости или недостатке у раду; прати текуће
активности председника општине и прикупља
податке од значаја за рад председника општине од
свих органа, организација и посебних служби, јавних
предузећа и јавних служби; припрема информације,
стручне анализе, мишљења, извештаје, белешке,
подсетнике и друге материјале за председника
општине; припрема материјале од значаја за састанак
Колегијума; припрема годишње извештаје о раду
председника општине; стара се о остваривању
сарадње председника општине са одговарајућим
државним органима, организацијама и телима, као и
са међународним организацијама и институцијама;
стара се о благовременом извршавању обавеза
председника општине; стара се о усклађености
сарадње Кабинета са другим организационим
јединицама; одржава редовне састанке са
помоћницима председника општине; врши послове
пријема странака које се непосредно обраћају
председнику општине у циљу решавања по њиховим
представкама, притужбама, захтевима и молбама;
уноси, обрађује и верификује податке и документа
настала у раду, у електронску базу података; сарађује
са председником и секретаром Скупштине Општине
и члановима Општинског већа; сарађује са другим
унутрашњим једницима у Општинској управи.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-
научног поља друштвених, техничких или
природних наука, менаџмент на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, најмање
једна година радног искуства у струци.

02-5 Послови организације
Звање: млађи саветник број службеника:1
Опис посла: Прати, координира и врши евиденцију
дневних и дугорочних активности и обавеза
председника општине; стара се о правилном и
благовременом обављaњу послова председника;
прати текуће активности председника општине и
прикупља податке од значаја за рад председника
општине од свих органа, организација и посебних
служби, јавних предузећа и јавних служби; припрема
информације, стручне анализе, мишљења, извештаје,
белешке, подсетнике и друге материјале за
председника општине; припрема материјале од
значаја за састанак Колегијума; припрема годишње
извештаје о раду председника општине; стара се о
остваривању сарадње председника општине са
одговарајућим државним органима, организацијама и
телима, као и са међународним организацијама и
институцијама; стара се о благовременом
извршавању обавеза председника општине; стара се
о усклађености сарадње Кабинета са другим
организационим јединицама; присуствује редовним
састанцима са помоћницима председника општине;
врши послове пријема странака које се непосредно
обраћају председнику општине у циљу решавања по
њиховим представкама, притужбама, захтевима и
молбама; уноси, обрађује и верификује податке и
документа настала у раду, у електронску базу
података; сарађује са председником и секретаром
Скупштине Општине и члановима Општинског већа;
сарађује са другим унутрашњим једницима у
Општинској управи.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-
научног поља друштвених, техничких или
природних наука, менаџмент на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, најмање
једна година радног искуства у струци.

03 ОДСЕК ЗА ИНФОРМИСАЊЕ

03-1 Шеф Одсека за информисање
Звање: млађи сарадник број службеника: 1
Опис посла: Осмишљава и израђује информативни
материјал и информише и обавештава грађане о раду
локалне самоуправе, и донетим Одлукама, даје
саопштења за јавност о раду органа општине и
општинске управе у писаном и електронском облику;
обавља послове који се односе на благовремено
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информисање грађана о раду органа општине и
Општинске управе.
Услoви: стечено високо образовање друштвеног
смера, на основним академским студијама у обиму
од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно на студијама у трајању до три
године, положен државни стручни испит и најмање
једна година радног искуства у струци.

03-2 РАДНА ГРУПА ЗА ПОСЛОВЕ
ИНФОРМИСАЊА О РАДУ ОРГАНА
ОПШТИНЕ

03-2-1 Шеф Радне групе за послове информисања
о раду органа општине
Звање: виши референт број службеника: 1
Опис посла: обавља послове припреме
информативних прилога о раду органа општине и
општинске управе и донетим Одлукама у писаном и
електронском облику, даје саопштења за јавност о
раду органа општине и општинске управе, уређује
информативне прилоге који се припремају у радној
групи и одговоран је да се прилози припремају у
складу са Законом, потписује информативне прилоге
који се припремају у радној групи
Услoви: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању друштвеног смера или
гимназија, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци.

03-2-2 Послови информисања
Звање: виши референт број службеника: 3
Опис посла: Обавља послове припреме и обраде
информативних прилога о раду органа општине и
општинске управе и донетим Одлукама у писаном и
електронском облику, по упутствима руководиоца
Радне групе доставља овако припремљене материјале
средствима јавног информисања
Услoви: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању друштвеног, техничког и
другог смера или гимназија, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства
у струци.

ГЛАВА VI
ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

Предмет уређивања

Члан 43.
Овим Правилником детаљније се уређују

унутрашње организационе јединице, називи и описи
радних места, звања у која су радна места разврстана,
потребан број запослених за свако радно место, врста

и степен образовања, радно искуство и други услови
за рад на сваком радном месту у Управи за
друштвене делатности.

ОРГАНИЗАЦИЈА УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Унутрашња организација

Члан 44.
У оквиру Управе за друштвене делатности

општине Параћин образују се унутрашње
организационе јединице за вршење сродних послова.
Основна унутрашња организациона јединица је
Одсек.

Основне унутрашње организационе јединице

Члан 45.
Основне унутрашње организационе јединице су:

1. Одсек за друштвену бригу о деци
2. Одсек за борачко инвалидску, здравствену

заштиту и миграције

РУКОВОЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНИМ
ЈЕДИНИЦАМА

Члан 46.
Управом за друштвене делатности општине

Параћин руководи начелник, као службеник на
положају.

Послови вођења поступка и одлучивања у
управној ствари

Члан 47.
Потписивање аката Управе за инвестиције и

одрживи развој општине Параћин врши начелник
Управе, а потписивање службених аката Управе и
вођење управног поступка врше лица којa овласти
начелник Управе.

Службеници овлашћени за доношење решења
одлучују, доносе решења у управном поступку,
пружају стручна упутства, старају се о законитом,
правилном и благовременом обављању послова из
свог делокруга и врше друге послове по налогу
начелника Управе.

ДУЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

Члан 48.
Организационе јединице су дужне да

међусобно сарађују и да размењују потребне податке
и обавештења неопходна за рад, а сви њихови
запослени да се стручно усавршавају у складу са
потребама и захтевима радног места, као и да
благовремено, правилно и законито обављају
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послове свог радног места и постављене радне
циљеве.

Члан 49.
Правилник садржи радна места службеника

на положају, као и радна места службеника и
намештеника.

Члан 50.
Радна места у Управи за друштвене

делатности општине Параћин су следећа:

I.Начелник Управe за друштвене делатности
општине Параћин
Звање: положај у I групи број службеника на

положају: 1
Опис посла: Руководи и координира радом управе;
планира, усмерава, надзире рад Управе и обезбеђује
њено функционисање; остварује сарадњу са другим
Управама; обавља и друге послове у складу са
законом, Статутом општине и актима органа
општине Параћин: Скупштине општине, Општинског
већа и Председника општине.
Услови: има стечено високо образовање из научне
области друштвено хуманитарних наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци

II.Заменик начелника Управe за друштвене
делатности општине Параћин
Звање: положај у II групи број службеника на

положају: 1
Опис посла: Замењује начелника Управе за послове
органа општине Параћин у случају његове
одсутности или спречености да обавља своју
дужност, у складу са законом, Статутом општине,
одлукама Скупштине општине, Општинског већа и
Председника општине; обавља и друге послове из
надлежности Општинске управе, по овлашћењу
начелника Управе за послове органа општине
Параћин.
Услови: има стечено високо образовање из научне
области друштвено хуманитарних наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног

искуства у струци

01-1 ОДСЕК ЗА ДРУШТВЕНУ БРИГУ О ДЕЦИ

01-1-1 Пoслoви друштвене бриге о деци
Звање: саветник број службеника: 1
Опис посла: Доноси нацрте решења о остваривању
права на родитељски додатак, породиљско одсуство,
право на бесплатан боравак трећег детета у дечјој
установи, додатак на децу, прaти зaкoнскe прoписe
oкo утврђивaњa и прeстaнкa прaвa, пружa пoмoћ
стрaнкaмa у вeзи oствaривaњa прaвa; обавља послове
координатора интерресорне Комисије за процену
потреба за пружањем додатне образовне, здравствене
и социјалне подршке детету и ученику у складу са
актима који регулишу ову материју; остварује
сарадњу са Министарством за рад, запошљавање и
борачка и социјална питања и ради полугодишњу и
годишњу статистику
Услoви: стечено високо образовање друштвеног
смера, на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање три године радног искуства у струци.

01-1-2 Aдминистрaтивни пoслoви из области
друштвене бриге о деци
Звање: виши референт број службеника: 1
Опис посла: Обавља административно - техничке
послове у вeзи oствaривaњa прaвa нa дeчиjи дoдaтaк,
родитељски додатак, бесплатан боравак трећег
детета у вртићима и врши oбрaду пoднeтих зaхтeвa;
уређује архиву дечјег додатка, доноси досијеа и
улаже поднете захтеве, школске потврде и друге
поднеске; вoди eвидeнциjу и eкспeдициjу дoнeтих
рeшeњa и oбaвљa пoслoвe oпeрaтeрa зa дeчиjи
дoдaтaк
Услoви: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању правног, економског
смера или гимназија, положен државни стручни
испит и најмање пет година радног искуства у
струци.

01-1-3 Књиговодствени послови у области
породиљског одсуства
Звање: млађи саветник број службеника: 1
Опис посла: Врши прeнoс срeдстaвa за остваривање
права на породиљско одсуство нa рaчунe кoрисникa
нaкнaдa; врши проверу и оверу НЗ-1 образаца; врши
обрачун накнада и електронски подноси ППП ПД
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образац за породиље које су власнице радњи; књижи
извршeнe исплaтe нa eвидeнциoнe листe; нa зaхтeв
нaдлeжнoг Министaрствa, припрeмa извeштaje o
пoтрeбним и утрoшеним срeдствимa; издаје потврде
за упис радног стажа; саставља шестомесечне и
годишње статистике.
Услoви: стечено високо образовање друштвеног
смера на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање једна година радног искуства у струци.

02-1 ОДСЕК ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ,
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ И МИГРАЦИЈЕ

02-1-1 Правни послови јавних служби –
Саветник за заштиту права пацијената
Звање: саветник број службеника: 1
Опис посла: Врши надзор над законитошћу рада
установа из области друштвених делатности, чији је
оснивач Општина и пружа помоћ странкама у вези са
остваривањем права из надлежности Одсека;
израђује нацрте аката који служе као стручни основ
за спровођење политике у области основног и
средњег образовања, просвете, друштвене бриге о
деци и припрема предлоге за стипендирање ученика
и студената; обавља административне послове за
потребе Комисије за доделу ученичких и
студентских стипендија, за остваривање права на
трошкове смештаја и интернатског боравка за
ученике који похађају Школу за музичке таленте;
издаје уверења о месечном приходу по члану
домаћинства за студентске и ученичке домове,
стипендије и кредите; прати законске прописе из
области локалне самоуправе и пружа стручну помоћ
и даје правна мишљења јавним предузећима и
установама у изради општих аката; израђује решења
о управном поступку за стицање статуса енергетски
угрожених купаца и достављање месечних
извештаја; спроводи послове у области јавно
приватног партнерства и  реализације  поверавања
обављања комуналне делатности. Oбавља послове
заштите права пацијената по поднетим приговорима
и пружа потребне информације и савете у вези са
правима пацијената. По приговору саветник
пацијената одмах, а најкасније у року од пет радних
дана од дана подношења приговора, утврђује све
битне околности и чињенице у вези са наводима
изнетим у приговору. Након утврђивања свих
релевантних чињеница и околности, саветник
пацијената сачињава извештај, који одмах, а

најкасније у року од три радна дана, доставља
подносиоцу приговора, руководиоцу организационе
јединице и директору здравствене установе, односно
оснивачу приватне праксе. Директор здравствене
установе, односно оснивач приватне праксе, обавезан
је да у року од пет радних дана од добијања
извештаја саветника пацијената, достави саветнику
пацијената обавештење о поступању и предузетим
мерама у вези са приговором; саветник пацијената
доставља месечни извештај о поднетим приговорима
директору здравствене установе, ради његовог
информисања и предузимања одређених мера у
оквиру његове надлежности; саветник пацијената
доставља тромесечни, шестомесечни и годишњи
извештај Савету за здравље.
Услoви: стечено високо образовање друштвеног
смера, на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање три године радног искуства у струци.

02-1-2 Послови заштите и остваривање личних и
колективних права националних мањина
етничких група, избеглих и расељених лица
Звање: млађи саветник број службеника: 1
Опис послова: Прима захтеве, припрема све пратеће
акте, обавља теренски рад и подноси извештаје за
правдање као део техничких послова за комисије за
доделу: стамбених јединица породицама избеглица и
расељених лица, грађевинских пакета, пакета хране,
садног материјала и др., као и реализацију новчане
помоћи Комесаријата; странкама непосредно даје
информације, пружа помоћ у попуњавању захтева и
остваривању права, као и пријему и обради захтева
странака упућених Комесаријату; издаје потврде
избеглицама за остваривање права; сарађује са
Комесаријатом за избеглице и миграције РС,
Центром за социјални рад, Црвеним Крстом и другим
хуманитарним организацијама; учествује у
активностима за обезбеђивање повратка у места
претходног пребивалишта избеглих и интерно
расељених лица; учествује у активностима поводом
расписаних избора у земљи порекла избеглица и
интерно расељених лица; сарађује са другим
општинама/градовима око издавања сагласности о
пресељењу избеглица (миграција), ради укидања
статуса избеглог лица; израђује предлоге решења о
укидању статуса избеглих лица, израђује предлоге
закључака који се потписују и оверавају у
Комесаријату; помаже странкама у прибављању
документације и врши евидентирање повратника по
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реадмисији за потребе Комесаријата
Услови: стечено високо образовање друштвеног
смера, на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање једна година радног искуства у струци.

02-1-3 Послови борачко инвалидске заштите и
просвете
Звање: сарадник број службеника: 1
Опис послова: Води управни поступак и израђује
нацрте аката о правима на личну војну инвалиднину
ратних војних инвалида, мирнодопских инвалида,
цивилних инвалида рата и чланова њихових
породица, породичну инвалиднину и решава о праву
на инвалидски додатак за негу и помоћ, као и друга
права из ове области; врши обрачун и израду решења
за незапослене борце, борачки додатак, накнаду за
време незапослености (ВИ од I до IV групе), израду
спискова за исплату права на МНП и цивилних
инвалида рата; врши унос свих података у
апликације „Борци Србије“ и „МНП Web” за сваког
корисника; саставља и обрађује спискове за
субвенционисани превоз ученика средњих школа;
саставља спискове за Прварице и Вуковце и
награђене ученике; води управни поступак и израду
нацрта решења за новчану помоћ за новорођене бебе.
Услoви: стечено високо образовање друштвеног
смера, на основним академским студијама у обиму
од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно на студијама у трајању до три
године, положен државни стручни испит и најмање
три године радног искуства у струци.

ГЛАВА VI
ОРГАНИЗАЦИЈA И СИСТЕМАТИЗАЦИЈA

РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОМ
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ

Предмет уређивања

Члан 51.
Овим Правилником детаљније се уређују

делокруг, руковођење, називи и описи радних места,
звања у којима су радна места разврстана, потребан
број запослених за свако радно место, врста и степен
образовања, радно искуство и други услови за рад на
сваком радном месту у Општинском
правобранилаштву.

ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКОГ
ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Члан 52.
Овим Правилником се уређује организација,

начин руковођења, назив радних места, опис
послова, услови за обављање послова и број
извршилаца у Општинском правобранилаштву
општине Параћин, у даљем тексту
(Правобранилаштво).

Послови који се обављају у
Правобранилаштву односе се на предузимање
правних радњи и коришћење правних средстава пред
судовима и другим надлежним органима, ради
остваривања и заштите имовинских права и интереса
општине Параћин, њених органа, организација и
других правних лица, чије се финансирање
обезбеђује у Буџету општине Параћин, као и вршење
других послова који су му стављени у надлежност
посебним Законом или  прописом донетим на основу
закона.

Члан 53.
Правобранилаштвом руководи Општински

правобранилац.
Правобранилац за свој рад и рад

Правобранилаштво одговара Скупштини општине и
Општинском већу.

За свој рад заменик одговара Општинском
правобраниоцу.

Члан 54.
У Правобранилаштву може да ради

правобранилачки приправник, а за свој рад одговара
Општинском правобраниоцу.

Члан 55.
Потписивање службених аката Општинског

правобранилаштва општине Параћин врши
Општински правобранилац, а у случају његове
одсутности или спречености потписивање службених
аката врши заменик општинског правобраниоца.

Општински правобранилац руководи радом
општинског правобранилаштва, доноси акте о
правима запослених у општинском
правобранилаштву, пружа стручна упутства,
координира и надзире рад запослених, стара се о
законитом, правилном и благовременом обављању
послова из свог делокруга и врши друге послове у
складу са законом и одлукама Скупштине општине
Параћин и органа општине Параћин.

Заменик општинског правобраниоца у
општинском правобранилаштву за свој рад је
непосредно одговоран општинском правобраниоцу.

Члан 56.
Радна места у Општинском

правобранилаштву су следећа:
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01-1 I. Општински правобранилац
број функционера: 1

Опис послова: Руководи радом Правобранилаштва;
доноси годишњи распоред послова и задатака, као и
друга акта од значаја за несметан рад и
функционисање органа; одговара за свој рад и рад
Правобранилаштва Скупштини општине и
Општинском већу; предузима правне радње и
користи правна средства пред судовима и другим
надлежним органима ради остваривања заштите
имовинских права и интереса општине, њихових
органа и организација и других правних лица чије се
финансирање врши из буџета општине или из других
средстава општине; по захтеву, заступа и друга
правна лица чији је оснивач општина у погледу
њихових имовинских права и интереса, када интерес
тих лица није у супротности са функцијом коју врши
правобранилац; предузима потребне мере ради
споразумног решавања спорног односа, у складу са
законом; даје правна мишљења у вези закључивања
правних послова имовинске природе правним
лицима чије имовинске интересе и права заступа, као
и другим лицима, на њихов захтев; за свој рад и рад
Правобранилаштва непосредно је одговоран
Скупштини општине и Општинском већу.
Услови: стечено високо образовање правног смера
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен правосудни испит, најмање 10
година радног искуства у струци после положеног
правосудног испита.

01-2 II. Заменик Oпштинског правобраниоца
број функционера: 1

Опис послова: Замењује правобраниоца у свим
његовим овлашћењима, пословима и радним
задацима у случају његове одсутности или
спречености за обављање његове дужности, помаже
правобраниоцу у руковођењу и обављању осталих
послова и радних задатака; обавља послове у складу
са законом и другим прописима предузима правне
радње и користи правна средстава пред судовима и
другим надлежним органима ради остваривања
заштите имовинских права и интереса општине,
њихових органа и организација и других правних
лица чије се финансирање врши из буџета општине
или из других средстава општине; по захтеву,
заступа и друга правна лица чији је оснивач општина
у погледу њихових имовинских права и интереса,
када интерес тих лица није у супротности са
функцијом коју врши правобранилац; предузима

потребне мере ради споразумног решавања спора у
складу са законом; даје мишљења у вези
закључивања правних послова имовинске природе
правним лицима чије имовинске интересе и права
заступа, као и другим лицима, на њихов захтев.
Услови: стечено високо образовање правног смера
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен правосудни испит, најмање 8
година радног искуства у струци после положеног
правосудног испита.

ГЛАВА VII
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 57.
Распоређивање службеника и намештеника

извршиће се најкасније у року од 15 дана од ступања
на снагу Правилника.

Члан 58.
У складу са чланом 89. Закона о матичним

књигама ("Службени гласник РС", број: 20/09 и
145/14): «Матичари и заменици матичара који на дан
ступања на снагу овог закона немају високо
образовање стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије) у образовно-научном пољу
Друштвено-хуманистичких наука, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године друштвеног смера, настављају да обављају
послове ако положе посебан стручни испит за
матичара у року од три године од дана почетка
примене овог закона.».

Члан 59.
Лице које заснива радни однос на радном

месту инспектора, а нема положен испит за
инспектора, дужно је да га положи у року од годину
дана од дана заснивања радног односа. У супротном,
тако заснован радни однос престаје.

Члaн 60.
Пoрeд брoja рaдникa утврђeних oвим

Прaвилникoм може бити примљено: у Управу за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин 5 приправникa, од којих троје
приправника сa стеченим високим образовањем, на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
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академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, а двоје
приправника са стеченим високим образовањем, на
основним академским студијама у обиму од најмање
180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године; у
Управу за инвестиције и одрживи развој општине
Параћин 2 приправника и то сa стеченим високим
образовањем, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету.

Пoрeд брoja рaдникa утврђeних oвим
Прaвилникoм у Општинским управама мoже бити
примљeно по 20 приправникa волонтера у свакој
Управи, које финансира Национална Служба за
запошљавање.

Пoрeд брoja рaдникa утврђeних oвим
Прaвилникoм у Општинским управама мoже бити
примљeно и по 10 приправникa волонтера сa
високим образовањем у свакој Управи, ради
стручног оспособљавања. У току стручног
оспособљавања приправник волонтер не прима
плату, а друга права, обавезе и одговорности из
радног односа утврђују се уговором који с њим
закључује Начелник Управе. У току стручног
оспособљавања приправнику волонтеру обезбеђују
се права из пензијског и инвалидског осигурања у
случају инвалидности и настанка телесног оштећења
проузрокованих повредом на раду или
професионалном болешћу, у складу с прописима о
пензијском и инвалидском осигурању радника.

Члан 61.
Даном ступања на снагу Правилника престаје

да важи обједињени Правилник о организацији и
систематизацији радних места у Општинским
управама и Општинском правобранилаштву општине
Параћин, брoj: 110-70/2017-III oд 25.12.2017.гoдинe,
110-10/2018-III oд 08.03.2018.гoдинe, 110-32/2018-III
oд 12.06.2018.гoдинe и брoj: 110-39/2018-III oд
10.08.2018. гoдинe.

Члан 62.
Oвaj Правилник се објављује у „Службеном

листу општине Параћин“, а ступa нa снaгу осмог
дана од дана објављивања на Огласној табли Управе
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове општине Параћин.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Брoj: 110-58/2018-III oд 28.12.2018. гoдинe

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

________________________________

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 65.
Статута општине Параћин (,,Службени лист општине
Параћин'' бр. 22/18) и Уговора о реализацији пројекта
у Параћину између KFW банке, Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
Министарства финансија, председника општине
Параћин и директора ЈП ''Водовод'' у Параћину
заведен код Владе Републике Србије бр. 48-4591/17-3
од 08.06.2017. године и заведен код ЈП ''Водовод''
Параћин бр. 1290/2017 од 21.09.2017. године,
Председник општине Параћин донео је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању Тима за реализацију пројекта по

Уговору о реализацији ''Програма помоћи
водоснабдевању и канализацији'' који спроводи

немачка развојна KFW банка

I
Именује се Тим за реализацију пројекта по

Уговору о реализацији ''Програма помоћи
водоснабдевању и канализацији'' који спроводи
немачка развојна KFW банка, у следећем саставу:

1. Александар Милојковић, директор ЈП
Дирекција за изградњу општине Параћин,
координатор Тима;

2. Небојша Михајловић, испред ЈП Дирекција
за изградњу општине Параћин члан;

3. Зорица Бодирога,  начелник Одељења за
инвестиције Управе за инвестиције и
одрживи развој општине Параћин, члан;

4. Војислав Васић, начелник Управе за
инвестиције и одрживи развој општине
Параћин,  члан;

5. Јасмина Дуловић, испред ЈП
''Водовод''Параћин, члан;

6. Миљан Симић, испред ЈП ''Водовод''Параћин
члан.

II
Задатак Тима за реализацију пројекта је

праћење извршења пројекта унапређења
водоснабдевања у општини Параћин, према
наведеном Уговору.

III
Ово решење се објављује у "Службеном

листу Општине Параћин".
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-1/2019-I од 04.01.2019. године

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

На основу члана 38. Закона о удружењима
(,,Службени гласник РС'' бр. 51/2009, 99/2011 - други
закон, 99/2011 - други закон и 44/2018 - други закон),
члана 8. Уредбe о средствима за подстицање
програма или недостајућег дела средстава за
финансирање програма од јавног интереса која
реализују удружења (''Службени гласник РС''
бр.16/2018), члана 44. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник РС'' бр.129/07, 83/14-др. закон,
101/16 др. Закон, 47/18), члана 7. Правилника о
критеријумима и поступку доделе средстава
удружењима за реализовање програма од јавног
интереса (,,Службени лист општине Параћин''
бр.16/18) и члана 65. Статута општине Параћин
(,,Службени лист општине Параћин'' бр.22/18),
Председник општине Параћин, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
о измени Решења о образовању Комисије за

доделу средстава  као и начин и поступак
враћања средстава за подстицање програма или

недостајућег дела средстава за финансирање
програма/пројеката које реализују удружења,
који су од јавног интереса из буџета општине

Параћин

I
У Решењу о образовању Комисије за доделу

средстава  као и начин и поступак враћања средстава
за подстицање програма или недостајућег дела
средстава за финансирање програма/пројеката које
реализују удружења,  који су од јавног интереса из
буџета општине Параћин бр. 02-130/2018-I од
24.07.2018.године у ставу I, тачка 1. мења се и гласи:

''1. Милош Ђурђевић, председник;''

II
У осталом делу Решење остаје исто.

III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-2/2019-I од 04.01.2019. године

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

На основу члана 46. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члана 69. и 123. став 2
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, број 22/18) и члана 11. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.23/2018),
Општинско веће општине Параћин, на седници
одржаној дана 08.01.2019. године, донело јe

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

прихода и расхода Месне заједницe ''Буљане'' за
2019. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Буљане'' за
2019. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
број 01/2019-1 од 04.01.2019. године

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-6/2019-III од 08.01.2019. године

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

На основу члана 46. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члана 69. и 123. став 2
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, број 22/18) и члана 11. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.23/2018),
Општинско веће општине Параћин, на седници
одржаној дана 08.01.2019.године, донело јe

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

прихода и расхода Месне заједницe ''Ратаре'' за
2019. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Ратаре'' за 2019.
годину, који је донео Савет ове месне заједнице број
01/2019-1 од 04.01.2019. године

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-7/2019-III од 08.01.2019. године

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

На основу члана 46. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члана 69. и 123. став 2
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, број 22/18) и члана 11. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.23/2018),
Општинско веће општине Параћин, на седници
одржаној дана 08.01.2019. године, донело јe

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

прихода и расхода Месне заједницe ''Врапчане'' за
2019. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Врапчане'' за
2019. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
број 01/2019-1 од 04.01.2019. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-8/2019-III од 08.01.2019. године

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

________________________________

На основу члана 46. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члана 69. и 123. став 2
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, број 22/18) и члана 11. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.23/2018),
Општинско веће општине Параћин, на седници
одржаној дана 08.01.2019. године, донело јe

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

прихода и расхода Месне заједницe ''Дреновац'' за
2019. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Дреновац'' за

2019. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
број 01/2019-1 од 04.01.2019. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-9/2019-III од 08.01.2019. године

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

На основу члана 46. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члана 69. и 123. став 2
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, број 22/18) и члана 11. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.23/2018),
Општинско веће општине Параћин, на седници
одржаној дана 08.01.2019. године, донело јe

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

Мутница'' за 2019. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Доња Мутница''
за 2019. годину, који је донео Савет ове месне
заједнице број 01/2019-1 од 04.01.2019. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-10/2019-III од 08.01.2019. године

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

На основу члана 46. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члана 69. и 123. став 2
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, број 22/18) и члана 11. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.23/2018),
Општинско веће општине Параћин, на седници
одржаној дана 08.01.2019.године, донело јe
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Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''Сикирица''
за 2019. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Сикирица'' за
2019. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
број 01/2019-1 од 04.01.2019. године

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-11/2019-III од 08.01.2019. године

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

На основу члана 46. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члана 69. и 123. став 2
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, број 22/18) и члана 11. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.23/2018),
општинско веће општине Параћин, на седници
одржаној дана 08.01.2019. године, донело јe

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

прихода и расхода Месне заједницe
''Крежбинац''за 2019. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Крежбинац'' за
2019. годину, који је донео Савет ове месне
заједнице број 01/2019-1 од 04.01.2019. године

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-12/2019-III од 08.01.2019. године

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

На основу члана 46. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члана 69. и 123. став 2

Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, број 22/18) и члана 11. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.23/2018),
Општинско веће општине Параћин, на седници
одржаној дана 08.01.2019. године, донело јe

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

прихода и расхода Месне заједницe ''Сињи Вир''
за 2019. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Сињи Вир'' за
2019. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
број 01/2019-1 од 04.01.2019. године

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-13/2019-III од 08.01.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
                          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, 113/2017 и 95/2018) и
члана 7. Одлуке о буџету општине Параћин за 2019.
годину (''Службени лист општине Параћин'', бр.
23/2018) и Предлога Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 400-
31/2019-V-01 од 09.01.2019. 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 2019. 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
''Бранко Радичевић'' Поповац, средства у укупном
износу од 200.000,00 динара на име: - набавке новог
котла за грејање за потребе одељења школе у
Забреги, а због квара на постојећем котлу.
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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, извор
финансирања 01, економска класификација 463200
Капитални трансфери осталим нивоима власти, тако
да укупан план средстава ове апропријације за 2019.
годину (извор финансирања 01) износи 293.000
динара (издатак 512 машине и опрема, 200.000
динара), а у делу који се односи на главу 5.35 ОШ
''Бранко Радичевић'' Поповац, програмска
активност 2002-0001, економска класификација 4632
Капитални трансфери осталим нивоима власти, тако
да укупан план средстава ове апропријације за 2019.
годину (извор финансирања 01) износи 200.000
динара (издатак 512 машине и опрема, 200.000
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 ''Бранко Радичевић'' Поповац, обратила

се Председнику општине захтевом бр. 2/1 од
08.01.2019. године, којим тражи додатна средства у
износу од 200.000,00 динара на име: - набавке новог
котла за грејање за потребе одељења школе у
Забреги, а због квара на постојећем котлу.

Решавајући по поднетом захтеву и датим
предлогом Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 400-
31/2019-V-01 од 09.01.2019. године, донета је одлука
као у изреци овог решења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-15/2019-I од 09.01.2019. године

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

________________________________

На основу члана 46. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члана 69. и 123. став 2
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, број 22/18) и члана 11. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.23/2018),
Општинско веће општине Параћин, на седници
одржаној дана 11.01.2019. године, донело јe

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

прихода и расхода Месне заједницe ''Лешје'' за
2019. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Лешје'' за 2019.
годину, који је донео Савет ове месне заједнице број
01/2019-1 од 04.01.2019. године

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-16/2019-III од 11.01.2019. године

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

На основу члана 46. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члана 69. и 123. став 2
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, број 22/18) и члана 11. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.23/2018),
Општинско веће општине Параћин, на седници
одржаној дана 11.01.2019. године, донело јe

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

прихода и расхода Месне заједницe ''Плана''за
2019. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Плана'' за 2019.
годину, који је донео Савет ове месне заједнице број
01/2019-1 од 03.01.2019. године

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-33/2019-III од 11.01.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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На основу члана 46. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члана 69. и 123. став 2
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, број 22/18) и члана 11. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.23/2018),
Општинско веће општине  Параћин, на седници
одржаној дана 11.01.2019. године, донело јe

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

прихода и расхода Месне заједницe
''Давидовац''за 2019. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Давидовац'' за
2019. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
број 01/2019-1 од 03.01.2019. године

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-34/2019-III од 11.01.2019. године

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

На основу члана 46. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члана 69. и 123. став 2
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, број 22/18) и члана 11. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.23/2018),
Општинско веће општине Параћин, на седници
одржаној дана 11.01.2019. године, донело јe

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

прихода и расхода Месне заједницe ''Извор''за
2019. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Извор'' за 2019.
годину, који је донео Савет ове месне заједнице број
01/2019-1 од 08.01.2019. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-35/2019-III од 11.01.2019. године

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

На основу члана 46. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члана 69. и 123. став 2
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, број 22/18) и члана 11. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.23/2018),
Општинско веће општине Параћин, на седници
одржаној дана 11.01.2019. године, донело јe

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

прихода и расхода Месне заједницe ''Бусиловац''
за 2019. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Бусиловац'' за
2019. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
број 01/2019-1 од 04.01.2019. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-36/2019-III од 11.01.2019. године

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

________________________________

На основу члана 46. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члана 69. и 123. став 2
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, број 22/18) и члана 11. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.23/2018),
Општинско веће општине Параћин, на седници
одржаној дана 11.01.2019. године, донело јe

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

Видово'' за 2019. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Горње Видово''
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за 2019. годину, који је донео Савет ове месне
заједнице број 01/2019-1 од 03.01.2019. године

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-37/2019-III од 11.01.2019. године

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

На основу члана 46. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члана 69. и 123. став 2
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, број 22/18) и члана 11. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.23/2018),
Општинско веће општине Параћин, на седници
одржаној дана 11.01.2019. године, донело јe

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

прихода и расхода Месне заједницe ''Данково'' за
2019. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Данково'' за
2019. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
број 01/2019-1 од 03.01.2019. године

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-38/2019-III од 11.01.2019. године

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

На основу члана 46. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члана 69. и 123. став 2
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, број 22/18) и члана 11. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.23/2018),
Општинско веће општине Параћин, на седници
одржаној дана 11.01.2019. године, донело јe

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

прихода и расхода Месне заједницe ''Центар'' за
2019. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Центар'' за 2019.
годину, који је донео Савет ове месне заједнице број
01/2019-1 од 08.01.2019. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-39/2019-III од 11.01.2019. године

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

На основу члана 46. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члана 69. и 123. став 2
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, број 22/18) и члана 11. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.23/2018),
Општинско веће општине  Параћин, на седници
одржаној дана 11.01.2019. године, донело јe

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

прихода и расхода Месне заједницe ''4 јули'' за
2019. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''4 јули'' за 2019.
годину, који је донео Савет ове месне заједнице број
01/2019-1 од 08.01.2019. године

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-40/2019-III од 11.01.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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На основу члана 46. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члана 69. и 123. став 2
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, број 22/18) и члана 11. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.23/2018),
Општинско веће општине Параћин, на седници
одржаној дана 11.01.2019. године, донело јe

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

прихода и расхода Месне заједницe ''Шалудовац''
за 2019. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Шалудовац'' за
2019. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
број 01/2019-1 од 08.01.2019. године

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-41/2019-III од 11.01.2019. године

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

________________________________

На основу члана 46. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члана 69. и 123. став 2
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, број 22/18) и члана 11. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.23/2018),
Општинско веће општине Параћин, на седници
одржаној дана 11.01.2019. године, донело јe

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

Мутница'' за 2019. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Горња
Мутница'' за 2019. годину, који је донео Савет ове
месне заједнице број 01/2019-1 од 08.01.2019. године

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-43/2019-III од 11.01.2019. године

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

На основу члана 46. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члана 69. и 123. став 2
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, број 22/18) и члана 11. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.23/2018),
Општинско веће општине Параћин, на седници
одржаној дана 11.01.2019. године, донело јe

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

прихода и расхода Месне заједницe ''Голубовац''
за 2019. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Голубовац'' за
2019. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
број 01/2019-1 од 04.01.2019. године

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-44/2019-III од 11.01.2019. године

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

На основу члана 46. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члана 69. и 123. став 2
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, број 22/18) и члана 11. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.23/2018),
Општинско веће општине Параћин, на седници
одржаној дана 11.01.2019. године, донело јe

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

прихода и расхода Месне заједницe ''Стубица'' за
2019. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Стубица'' за
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2019. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
број 01/2019-1 од 03.01.2019. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-45/2019-III од 11.01.2019. године

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

На основу члана 46. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члана 69. и 123. став 2
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, број 22/18) и члана 11. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.23/2018),
Општинско веће општине Параћин, на седници
одржаној дана 11.01.2019. године, донело јe

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

прихода и расхода Месне заједницe ''Рашевица''
за 2019. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Рашевица'' за
2019. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
број 01/2019-1 од 08.01.2019. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-46/2019-III од 11.01.2019. године

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

На основу члана 46. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члана 69. и 123. став 2
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, број 22/18) и члана 11. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.23/2018),
Општинско веће општине Параћин, на седници
одржаној дана 11.01.2019. године, донело јe

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

прихода и расхода Месне заједницe ''Лебина'' за
2019. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Лебина'' за 2019.
годину, који је донео Савет ове месне заједнице број
01/2019-1 од 08.01.2019. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-47/2019-III од 11.01.2019. године

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

На основу члана 46. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члана 69. и 123. став 2
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, број 22/18) и члана 11. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.23/2018),
Општинско веће општине Параћин, на седници
одржаној дана 11.01.2019. године, донело јe

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

прихода и расхода Месне заједницe ''Клачевица''
за 2019. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Клачевица'' за
2019. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
број 01/2019-1 од 08.01.2019. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-49/2019-III од 11.01.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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На основу члана 46. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члана 69. и 123. став 2
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, број 22/18) и члана 11. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.23/2018),
Општинско веће општине Параћин, на седници
одржаној дана 11.01.2019. године, донело јe

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

Крсмановић'' Параћин за 2019. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Бранко
Крсмановић'' Параћин за 2019. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице број 01/2019-1 од
08.01.2019. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-56/2019-III од 11.01.2019. године

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

На основу члана 46. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члана 69. и 123. став 2
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, број 22/18) и члана 11. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.23/2018),
Општинско веће општине Параћин, на седници
одржаној дана 11.01.2019. године, донело јe

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

прихода и расхода Месне заједницe ''Глождак''
Параћин за 2019. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Глождак''
Параћин за 2019. годину, који је донео Савет ове
месне заједнице број 01/2019-1 од 08.01.2019. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-57/2019-III од 11.01.2019. године

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

На основу члана 46. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члана 69. и 123. став 2
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, број 22/18) и члана 11. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.23/2018),
Општинско веће општине Параћин, на седници
одржаној дана 11.01.2019. године, донело јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''7.јули''

Параћин за 2019. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''7.јули'' Параћин
за 2019. годину, који је донео Савет ове месне
заједнице број 01/2019-1 од 09.01.2019. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-58/2019-III од 11.01.2019. године

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

На основу члана 46. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члана 69. и 123. став 2
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, број 22/18) и члана 11. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.23/2018),
Општинско веће општине Параћин, на седници
одржаној дана 11.01.2019. године, донело јe

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

прихода и расхода Месне заједницe ''XI конгрес''
Параћин за 2019. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''XI конгрес''
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Параћин за 2019. годину, који је донео Савет ове
месне заједнице број 01/2019-1 од 08.01.2019.године

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-59/2019-III од 11.01.2019. године

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

На основу члана 46. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члана 69. и 123. став 2
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, број 22/18) и члана 11. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.23/2018),
Општинско веће општине Параћин, на седници
одржаној дана 11.01.2019. године, донело јe

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

прихода и расхода Месне заједницe ''Чепуре'' за
2019. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Чепуре'' за 2019.
годину, који је донео Савет ове месне заједнице број
01/2019-1 од 08.01.2019. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-60/2019-III од 11.01.2019. године

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

На основу члана 46. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члана 69. и 123. став 2
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, број 22/18) и члана 11. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.23/2018),
Општинско веће општине Параћин, на седници
одржаној дана 11.01.2019. године, донело јe

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

прихода и расхода Месне заједницe ''Шавац'' за
2019. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Шавац'' за 2019.
годину, који је донео Савет ове месне заједнице број
01/2019-1 од 04.01.2019. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-61/2019-III од 11.01.2019. године

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

________________________________

На основу члана 46. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члана 69. и 123. став 2
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, број 22/18) и члана 11. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.23/2018),
Општинско веће општине Параћин, на седници
одржаној дана 11.01.2019. године, донело јe

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

прихода и расхода Месне заједницe ''Поточац'' за
2019. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Поточац'' за
2019. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
број 01/2019-1 од 08.01.2019. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-62/2019-III од 11.01.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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На основу члана 46. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члана 69. и 123. став 2
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, број 22/18) и члана 11. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.23/2018),
Општинско веће општине Параћин, на седници
одржаној дана 11.01.2019. године, донело јe

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

прихода и расхода Месне заједницe ''Мириловац''
за 2019. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Мириловац'' за
2019. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
број 01/2019-1 од 09.01.2019. године

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-63/2019-III од 11.01.2019. године

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

На основу члана 46. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члана 69. и 123. став 2
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, број 22/18) и члана 11. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.23/2018),
Општинско веће општине Параћин, на седници
одржаној дана 11.01.2019. године, донело јe

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

прихода и расхода Месне заједницe ''Текија'' за
2019. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Текија'' за 2019.
годину, који је донео Савет ове месне заједнице број
01/2019-1 од 09.01.2019. године

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-64/2019-III од 11.01.2019. године

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

На основу члана 46. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члана 69. и 123. став 2
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, број 22/18) и члана 11. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.23/2018),
Општинско веће општине Параћин, на седници
одржаној дана 11.01.2019. године, донело јe

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

прихода и расхода Месне заједницe ''Стрижа'' за
2019. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Стрижа'' за
2019. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
број 01/2019-1 од 03.01.2019. године

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-65/2019-III од 11.01.2019. године

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

На основу члана 46. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члана 69. и 123. став 2
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, број 22/18) и члана 11. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.23/2018),
Општинско веће општине Параћин, на седници
одржаној дана 11.01.2019. године, донело јe

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

прихода и расхода Месне заједницe ''Главица'' за
2019. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Главица'' за
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2019. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
број 01/2019-1 од 09.01.2019. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-66/2019-III од 11.01.2019. године

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

________________________________

На основу члана 46. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члана 69. и 123. став 2
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, број 22/18) и члана 11. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.23/2018),
Општинско веће општине Параћин, на седници
одржаној дана 11.01.2019. године, донело јe

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

прихода и расхода Месне заједницe ''Својново'' за
2019. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Својново'' за
2019. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
број 01/2019-1 од 03.01.2019. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-67/2019-III од 11.01.2019. године

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

На основу члана 46. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члана 69. и 123. став 2
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, број 22/18) и члана 11. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.23/2018),
Општинско веће општине Параћин, на седници
одржаној дана 11.01.2019. године, донело јe

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

прихода и расхода Месне заједницe
''Трешњевица'' за 2019. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Трешњевица'' за
2019. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
број 01/2019-1 од 03.01.2019. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-68/2019-III од 11.01.2019. године

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

На основу члана 46. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члана 69. и 123. став 2
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, број 22/18) и члана 11. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.23/2018),
Општинско веће општине Параћин, на седници
одржаној дана 11.01.2019. године, донело јe

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

прихода и расхода Месне заједницe ''Бошњане'' за
2019. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Бошњане'' за
2019. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
број 01/2019-1 од 04.01.2019. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-69/2019-III од 11.01.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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На основу члана 46. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члана 69. и 123. став 2
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, број 22/18) и члана 11. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.23/2018),
Општинско веће општине Параћин, на седници
одржаној дана 11.01.2019. године, донело јe

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

прихода и расхода Месне заједницe ''Поповац'' за
2019. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Поповац'' за
2019. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
број 01/2019-1 од 08.01.2019. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-71/2019-III од 11.01.2019. године

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

На основу члана 46. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члана 69. и 123. став 2
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, број 22/18) и члана 11. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.23/2018),
Општинско веће општине Параћин, на седници
одржаној дана 11.01.2019. године, донело јe

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

Видово'' за 2019. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Доње Видово''
за 2019. годину, који је донео Савет ове месне
заједнице број 01/2019-1 од 04.01.2019. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-72/2019-III од 11.01.2019. године

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

На основу члана 46. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члана 69. и 123. став 2
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, број 22/18) и члана 11. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.23/2018),
Општинско веће општине Параћин, на седници
одржаној дана 11.01.2019. године, донело јe

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

прихода и расхода Месне заједницe ''Забрега'' за
2019. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Забрега'' за
2019. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
број 01/2019-1 од 04.01.2019. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-73/2019-III од 11.01.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
                          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, 47/18), члана 56. став 2.  Закон о запосленима
у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне
самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 21/2016,
113/17, 95/18), члана 69. став 1. тачка 12. и члана 84.
Статута општине Параћин („Сл. лист општине
Параћин“, 22/18), члана 35. Одлуке о организацији
општинских управа општине Параћин („Сл. лист
општине Параћин“ бр. 19/2017, 4/2018, 23/18) и
члана 22. Пословника о раду Општинског већа
општине Параћин („Сл. лист општине Параћин“ бр.
12/17), Општинско веће општине Параћин, дана
15.01.2019. године, донело је
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Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ, ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

I
ПОСТАВЉА СЕ Виолета Ћосић,

дипломирани правник, за вршиоца дужности
Начелника Управе за друштвене делатности,
општине Параћин, почев од 16.01.2019. 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“.

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење овог Решења

садржан је у члану 56. став 4. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и jeдиницама локалне
самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 21/2016,
113/17, 95/18). До постављења начелника
управе,Општинско Веће може поставити вршиоца
дужности - службеника који испуњава утврђене
услове за радно место службеника на положају, који
ће обављати послове начелника управе, најдуже на
три месеца, без спровођења јавног конкурса, тако да
је Општинско веће, на основу напред наведеног,
донело Решење као у диспозитиву.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-3/2019-III од 15.01.2019. године

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

На основу чл. 44. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр. 129/07, 83/14-
др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), чл. 65. Статута
општине Параћин ("Службени лист општине
Параћин",бр.22/18), члана 12. Одлуке о издавању
Билтена општине Параћин ("Службени лист општине
Параћин",бр.2/2006), Председник општине Параћин,
разматрајући Захтев главног и одговорног уредника
Билтена општине Параћин бр. 031-11/2019-I од
16.01.2019. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на повећање тиража

Билтена општине Параћин

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на повећање тиража

Билтена општине Параћин.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.''

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења садржан

је у члану 12. Одлуке о издавању Билтена општине
Параћин ("Службени лист општине
Параћин",бр.2/2006), с обзиром на то да је повећано
интересовање грађана општине Параћин да им се
Билтен доставља на кућну адресу, те да
интересовање превазилази садашњи тираж, потребнo
је да председник општине да сагласност да се тираж
Билтена општине повећа након спровођења нове
јавне набавке за штампање Билтена, на основу
напред наведеног, председник општине је донео
Решење као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 031-11/2019-I од 16.01.2019. године

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

На основу члана 46.тачка 1. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др.закон, 47/18), члана 69. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.22/18) и члана 22. Пословника о раду Општинског
већа општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин, бр.12/17), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
17.01.2019. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Уговор између

Helvetas Swiss Intercooperation SRB и општине
Параћин о спровођењу Програма ''Реформа пореза на
имовину'', и овлашћује се заменик председника
општине Параћин Томислав Шалетић да исти
потпише.

II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-7/2019-III од 17.01.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
                          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, 101/16-др.закон, 47/18),
члана 69. тачка 1. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.22/2018),
члана 22. Пословника о раду Општинског већа
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин'', бр.12/17), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
17.01.2019. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај Комисије

за оцену годишњих и посебних програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта о усвајању Ревидираног предлога годишњег
програма за 2019. годину, и то: Омладинског
шаховског клуба „Параћин“ Параћин, Одбојкашког
клуба „Параћин“ Параћин, Аеро клуба „Наша крила“
Параћин, Стонотениског клуба „СФС Борац“
Параћин, Савеза за школски спорт општине Параћин,
Одбојкашког клуба „Борац“ Параћин, Стрељачког
клуба „СФС Борац“ Параћин, Спортског клуба
„Катори“ Параћин, Гимнастичког клуба „Параћин“
Параћин, Спортског савеза општине Параћин  бр. 06-
4 /2019-I од 15.01.2019. године.

II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-7/2019-III од 17.01.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
                          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, 113/2017 и 95/2018) и
члана 7. Одлуке о буџету општине Параћин за 2019.
годину (''Службени лист општине Параћин'', бр.
23/2018) и Предлога Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 400-
81/2019-V-01 од 17.01.2019. 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 2019. 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,
средства у укупном износу од 775.000,00 динара на
име: - измирења обавеза за извршену услугу личног
пратиоца деце (по уговору бр. 404-660/2018-V-01 од
27.11.2018. године и услугу геронто домаћица за
месец децембар 2018. године (по уговору бр. 404-
403/2018-V-01 од 14.08.2018. године).

2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријације у оквиру раздела 5,
глава 5.1 Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, програм 0602,
програмска активност 0602 – 0001, функција 090 –
Социјална заштита некласификована на другом
месту, извор финансирања 01, економска
класификација 424000 Специјализоване услуге, тако
да укупан план средстава ове апропријације за 2019.
годину износи 2.075.000 динара (извор финансирања
01 775.000 динара; извор финансирања 15 1.300.000
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
Начелник Управе за урбанизам, финансије,

скупштинске и опште послове, обратио се
Председнику општине предлогом, којим тражи
додатна средства у износу од 775.000,00 динара на
име: - измирења обавеза за извршену услугу личног
пратиоца деце и услугу геронто домаћица за месец
децембар 2018. године.

Решавајући по поднетом захтеву, у складу са
датим предлогом Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове, бр. 400-
81/2019-V-01 од 17.01.2019. године, донета је одлука
као у изреци овог решења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-82/2019-I од 18.01.2019. 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, 47/18), члана 69. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.22/18) и члана 22. Пословника о раду Општинског
већа општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин, бр.12/17), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
22.01.2019. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Уговор о

обезбеђивању средстава за вршење оснивачких права
између општине Параћин и Дома здравља Параћин, и
овлашћује се председник општине Параћин Саша
Пауновић да исти потпише.

II
Oвaј закључак објавити ''Службеном листу

општине Параћин''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-8/2019-III од 22.01.2019. године

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

________________________________

На основу члана 19. став 2 Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС“, бр.41/2009, 53/2010 и 101/11, 32/2013-
одлука УС, 55/2014, 96/2015- др.закон и 9/2016-
одлука УС и 24/18), члана 22. Пословника о раду
Општинског Већа општине Параћин („Службени
лист општине Параћин“, бр 12/17) и предлога Савета
за безбедност саобраћаја општине Параћин,
Општинско веће Општине Параћин на седници
одржаној дана 22.01.2019. године донело је:

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА

ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2019.
ГОДИНУ

I
Програмом коришћења средстава за

унапређење безбедности саобраћаја на територији
општине Параћин за 2019. годину (у даљем тексту:
Програм) утврђује се начин коришћења средстава од
наплаћених казни за саобраћајне прекршаје на
територији општине Параћин, за активности које се
током 2019. године планирају у циљу унапређења
безбедности саобраћаја на путевима.

II
Средства за реализацију Програма,

предвиђена су Одлуком о буџету општине Параћин
за 2019. годину.

III
Коришћење наведених средстава биће

засновано на принципу финансирања програмских
задатака из реалних извора и у динамици која
обезбеђује реализацију расхода по утврђеним
приоритетима до нивоа реализованих прихода.

Уколико се приходи не остварују у
планираном износу, планиране активности
реaлизоваће се према степену приоритета које
одреди Савет за безбедност саобраћаја на
општинским путевима и улицама у насељеним
местима општине Параћин.

IV
У складу са чланом 18 став 2 Закона о

безбедности саобраћаја на путевима, средства за
реализацију овог Програма биће усмерена за
унапређење безбедности саобраћаја на путевима и то
за следеће намене:

Р.бр. Назив позиције Износ (дин.)
Унапређење безбедности саобраћаја

на путевима
1. Унапређење саобраћајне

инфраструктуре Општине
1.1 Набавка и уградња

саобраћајне
сигнализације и
опреме у зонама
школа и ,,зонама 30''.

550.000,00

1.2 Реконструкција
светлосне саобраћајне
сигнализације.
Обавеза из 2018.г.

1.200.000,00

1.4 Опремање зоне
пешачког прелаза у
Стрижи на делу путa
IIА реда бр. 158

750,000,00

1.5 Набавка и уградња
ЛЕД дисплеја са
радаром.

1.000.000,00

2. Унапређење безбедности саобраћаја
на путевима -Превентивно

промотивне активности из области
безбедности саобраћаја

2.1 Промотивна кампања 400.000,00
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безбедности у
саобраћају у сарадњи
са Агенцијом за
безбедност саобраћаја
и др.

2.2 Услуге штампе
(флајера, летака и сл.)
са техничком
припремом ради
спровођења акција
Савета за безбедност
саобраћаја.

50.000,00

3. Унапређење безбедности саобраћаја
на путевима – Унапређење
саобраћајног образовања и

васпитања.
3.1 Набавка промотивног

материјала за ђаке
прваке ради
спровођења
промоција
безбедности
саобраћаја у основним
школама.

400.000,00

4. Унапређење безбедности саобраћаја
на путевима –Рад Тела за

координацију.
4.1 Средства за рад Савета

за безбедност
саобраћаја –котизација
за семинаре ,
учествовање на
стручним скуповима,
организовање кампања
и сл.

100.000,00

4.2 Накнаде члановима
Савета за долазак и
присуство седницама
Савета.

70.000,00

5. Научно
истраживачки рад

5.1 Пројекат постављања
ЛЕД дисплеја са
детектором брзине са
техничком контролом
(обавеза из 2018).

100.000,00

5.2 Пројекат уређења зоне
школе ,,Вук Караџић''
Поточац на делу
државног пута IIА
реда бр. 187 , са
техничком контролом.

240,000,00

5.3 Пројекат прекида
разделних острва и
прилаза на пешачким
прелазима са
техничком контролом.
(обавеза из 2018)

150,000,00

5.4 Пројекат пешачког
прелаза са семафором
у насељу Стрижа на
ДП IIА реда бр. 158 са
техничком контролом.

230.000,00

5.5 Израда пројеката
техничког регулисања
саобраћаја на улицама
и путевима:
Пројекат
паркиралишта у граду
са техничком
контролом. (обавеза из
2018)

330,000,00

5.6  Пројекат светлосне
сигнализације
(сигнални план)
семафорске
раскрснице улица
Вожда Карађорђа,
Француске и Књаза
Милоша са техничком
контролом. (обавеза
из 2018)

70.000,00

5.7 Израда локалне
стратегије
безбедности
саобраћаја на
путевима до 2025
године.

600.000,00

5.8 Израда пројеката
техничких средстава
за успоравање
саобраћаја.

40.000,00

5.8 Анализа брзине
кретања возила на
општинским путевима
и улицама.

600.000,00

6. Технчко опремање
јединица саобраћајне
полиције и других
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органа надлежних за
послове саобраћаја

6.1 Набавка читача
саобраћајних дозвола
у полицијским
возилима.

50.000.00

6.2 Куповина опреме за
вршење увиђаја
саобраћајних незгода.

70.000,00

УКУПНО 7.000.000,00

V
Савет за безбедност саобраћаја достављаће

Општинском Већу годишњи извештај о реализацији
Програма коришћења средстава за унапређење
безбедности саобраћаја, најкасније до 31. јануара
текуће за претходну годину.

Стручне  и  административно  техничке
послове  у  вези  са  реализацијом позиција Програма
обавља Управа за инвестиције и одрживи развој
општине Параћин.

Набавка добара, услуга и радова вршиће се у
складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

VI
Програм ступа на снагу осмог дана од дана

доношења.
Програм објавити у „Службеном листу

општине Параћин“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1461/2019-III од 22.01.2019. године

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

На основу члана  44. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 65.
Статута општине Параћин (,,Службени лист општине
Параћин'' бр. 22/18), Председник општине Параћин
донео је

Р Е Ш Е Њ Е
о формирању Раднe групe за израду нацрта
Одлуке о накнадама за коришћење јавних
површина за територију општине Параћин

I
Формира се Радна група за израду нацрта

Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина
за територију општине Параћин, у следећем саставу:

1. Мирјана Милутиновић, начелница
Одељења за локалну пореску администрацију,

председница Радне групе;
2. Бобан Дејановић, начелник Одељења за

урбанизам и имовинско правне послове, члан;
3. Стојан Столић,  начелник Службе за

инспекцијске послове, члан;
4. Далибор Бајкић, испред Службе за

инспекцијске послове,  члан;
5. Ненад Стојковић, испред Одељења за

урбанизам и имовинско правне послове, члан;
6. Иван Антанасијевић, испред Одељења за

локалну пореску администрацију, члан.

II
Задатак Радне групе је израда нацрта Одлуке

о накнадама за коришћење јавних површина за
територију општине Параћин у складу са Законом о
накнадама за коришћење јавних добара("Службени
гласник РС", бр. 95/2018).

III
Ово решење се објављује у "Службеном

листу Општине Параћин".

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-5/2019-I од 25.01.2019. године

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

На основу чл. 46. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/2014 - други
закон и 101/2016 - други закон, 47/18), члана 54. став
2. и 4. Закона о буџетском систему (''Службени
гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 23/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 -
други закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017), чл.69.
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’ бр. 22/2018), члана 6.  Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 23/18) и
предлога Начелника Управе за инвестиције и
одрживи развој Општине Параћин број. 400-
173/2019-VI-01 од 24.01.2019 године, Општинско
веће општине Параћин, разматрајући предлог
Начелника Управе за инвестиције и одрживи развој
општине Параћин, број: 400-173/2019-VI-01 од
24.01.2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на преузимање обавеза по

уговору за капиталне пројекте који захтевају
плаћање у више година Управи за инвестиције и

одрживи развој општине Параћин

I
ДАЈЕ СЕ сагласност Управи за инвестиције
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и одрживи развој општине Параћин на преузимање
обавеза по уговору за капиталне пројекте који
захтевају плаћање у више година(ради спровођења
поступка набавке), који ће се реализовати преко
Финансијског плана Управе за инвестиције и
одрживи развој општине Параћин у 2019.години, на
основу усвојених Програма припреме и изградње
капиталних објеката од значаја за локалну
самоуправу за 2019.годину, док ће обавезе које
доспевају у 2020. и 2021.години бити укључене у
Финансијске планове ове Управе за наведене године,
а конкретно за следеће пројекате:

-Пројекат изградње канализације у сеоским
месним заједницама 2019-2021.година;

-Пројекат уређења трга са фонтаном у центу
града 2019-2020.година;

-Пројекат изградње аутобуских стајалишта у
граду и селима 2019-2020.година;

-Пројекат уређења јавне површине у Чепуру
2019-2020.година;

-Пројекат изградње ограде око фудбалског
игралишта у Лебини 2019-2020.година;

-Пројекат изградње ограде на фудбалском
терену у МЗ Извор 2019-2020.година;

-Пројекат изградње и реконструкције
тротоара 2019-2021.година;

-Пројекат изградње и реконтрукције прилаза
и пролаза 2019-2020.година;

-Пројекат Пројектовања тротоара од пруге до
ресторана 035 2019-2020.година.

II
Решење објавити у ‘’Службеном  листу

општине Параћин’’.

О б р а з л о ж е њ е
У складу са чланом 54. став 2. и став 4.

Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017), Начелник
Управе за инвестиције и одрживи развој општине
Параћин обратио се захтевом Општинском већу
општине Параћин ради давања сагласности на
преузимање обавеза по уговору за капиталне
пројекте који захтевају плаћање у више година (ради
спровођења поступка набавке), за пројекте: Пројекат
изградње канализације у сеоским месним
заједницама 2019-2021.година, Пројекат уређења
трга са фонтаном у центру града 2019-2020.година;
Пројекат изградње аутобуских стајалишта у граду и
селима 2019-2020.година; Пројекат уређења јавне
површине у Чепуру 2019-2020.година; Пројекат
изградње ограде око фудбалског игралишта у Лебини
2019-2020.година: Пројекат изградње ограде на
фудбалском терену у МЗ Извор 2019-2020.година;

Пројекат изградње и реконтрукције тротоара 2019-
2021.година; Пројекат изградње и реконструкције
прилаза и пролаза 2019-2020. година; Пројекат
Пројектовања тротоара од пруге до ресторана 035
2019-2020.година.

За капиталне пројекте из става I овог решења
Управа за инвестиције и одрживи развој општине
Параћин је за 2019.годину обезбедила средства у
свом Финансијском плану, док ће обавезе које
доспевају у 2020. и 2021.годину бити укључене у
Финансијске планове ове Управе за  наведене
године.

Разматрајући предлог Начелника Управе за
инвестиције и одрживи развој  општине Параћин,
број 400-173/2019-VI-01 од 24.01.2019. године,
Општинско веће Општине Параћин на седници
одржаној 28.01.2019. године, једногласно је дало
сагласност на наведени захтев и донело решење као у
диспозитиву.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-174/2019-III од 28.01.2019. године

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

На основу члана 90. Закона о буџетском
систему ("Службени гласник Републике Србије",
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013,142/2014, 68/15 –
др.закон,103/15, 99/16, 113/2017 I 95/2018), чл. 10.
Закона о инспекцијском надзору (''Службени гласник
Републике Србије'', број 36/2015), члана 5. Уредбе о
раду, овлашћењима и обележјима буџетске
инспекције (“Службени лист РС” бр. 93/2017),
Председник општине Параћин доноси

П Р О Г Р А М
РАДА СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ

ЗА 2019. годину

I
Годишњим програмом рада буџетске

инспекције за 2019. годину (у даљем тексту:
Програм), утврђују се послови контроле везани за
наменско и законито коришћење средстава буџета
општине Параћин (у даљем тексту: контрола),
одређује надлежност за обављање послова контроле,
начин и поступак рада надлежног органа приликом
обављања контроле, као и временски распоред
обављања послова контроле.

II
Под пословима контроле у смислу одредаба

овог Програма подразумева се контрола примене
закона у области материјално-финансијског
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пословања и наменског и законитог коришћења
средстава корисника буџетских средстава,
организација, предузећа, правних лица и других
субјеката над којима се врши контрола на територији
општине Параћин.

III
Програмом контроле обухваћени су :

1. Директни корисници средстава буџета
општине Параћин (у даљем тексту: директни
корисници):
- Скупштина општине,
- Председник општине
- Oпштинско веће,
- Општинско правобранилаштво,
- Управа за урбанизам, финансијске, скупштинске и
опште послове
- Управа за инвестиције и одрживи развој
- Управа за пољопривреду и локални економски
развој
- Управа за послове органа општине
- Управа за друштвене делатности

2. Индиректни корисници средстава буџета
општине Параћин (у даљем тексту: индиректни
корисници):
- Завичајни музеј Параћин,
- Библиотека ''Др Вићентије Ракић'' Параћин,
- Културни центар Параћин,
- Предшколска установа "Бамби" Параћин,
- СРЦ ''7 Јули'' Параћин,
- Туристичка организација Параћин,
- Дом омладине Параћин
- СРЦ ''Борац'' Параћин
- СРЦ ''Јединство'' Параћин
- Позориште Параћин
- Месне заједнице.

3. Корисници субвенција из буџета општине
Параћин:
- јавна комунална и друга јавна предузећа,
организације и субјекти чији је оснивач општина
Параћин.

4. Корисници буџета који средства из буџета
остварују путем трансфера другом нивоу власти:
- основне школе,
- средње школе,
- установе социјалне заштите,
- установе здравствене заштите.

5. Корисници дотација из буџета:
- установе и удружења у области културе,
- спортске организације и спортска удружења,
- установе и организације у области социјалне
заштите и
- остали корисници дотација из буџета.

Програмом рада је планирано да један
буџетски инспектор током 2019.године изврши
укупно 6 редовних инспекцијских контрола, а ако се
укаже потреба извршиће се и ванредне инспекцијске
контроле. Наведени број контрола одређен је према
фонду ефективних радних дана узимајући при том
дана годишњих одмора инспектора, државне
празнике , нерадне дана-суботе и недеље.

Програмом рада Буџетске инспекције за 2019.
годину планирано је да послове инспекцијске
контроле обухвата 6 корисника и то :
 један корисник из средњег образовања
 један корисник из основног образовања
 један корисник из културе
 три месне заједнице

IV
Послове контроле ће обављати Буџетска

инспекција општине Параћин, (у даљем тексту:
надлежни орган). Надлежни орган ће послове
контроле обављати прегледом пословних књига,
помоћних књига, евиденција, рачуноводствених
исправа и извештаја, извештаја о евиденцији
програма и друге документације којом корисници
буџетских средстава располажу са циљем да утврди
да ли су средства коришћена законито и наменски.

V
Контрола се може вршити као редовна и

ванредна контрола. Служба ће редовне и ванредне
инспекцијске контроле обављати на основу
књиговодствене документације, извештаја о
реализацији програма, привремених и коначних
обрачуна изградње објеката као и других докумената
којима располажу корисници средстава буџета из
тачке III овог програма, као и на основу
документације Одељења за финансије општине
Параћин. Рок за завршетак планиране активности
утврђеним Програмом  рада службе за буџетску
инспекцију за 2019. годину је 31.12.2019. година .
Започете контроле наставиће се у 2020. години.

По примљеним представкама са
иницијативом за вршење инспекцијске контроле ( од
државних органа, правних лица, грађана и др) и на
основу процене ризика, односно оцене угрожавања
јавног интреса, а у складу са чл. 18. Закон о
инспекцијском надзору ( “ Службени лист РС” бр.
36/2015, 44/2018 – др.ѕакон и 95/2018), председник ће
Служби за буџетску инспекцију издати налог за
вршење ванредне инспекцијске контроле, у
делокругу и овлашћењима Службе за буџетску
инспекцију.

VI
Буџетска инспекција ће своје превентивно

деловање остваривати јавношћу рада тако што ће:
објављивати важеће прописе, планове инспекцијског
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надзора и контролне листе; обавештавати јавност о
променама прописа и правима и обавезама за
надзиране субјекте који из њих произлазе;
обавештавати јавност о сазнањима инспекције о
постојању озбиљног ризика по имовину веће
вредности и предузетим мерама и радњама како би
се тај ризик отклонио или умањио; пружати стручну
и саветодавну подршку надзираном субјекту или
лицу које остварује одређена права у надзираном
субјекту или у вези са надзираним субјектом,
укључујући и издавање аката о примени прописа и
службене саветодавне посете; предузимати
превентивне инспекцијске надзоре и друге
активности усмерене ка подстицању и подржавању
законитости и безбедности пословања и поступања и
спречавању настанка штетних последица по законом
и другим прописом заштићена добра, права и
интересе, нарочито када се утврди да постоје рани
знаци вероватноће њиховог настанка

VII
Овај Програм објавити у «Службеном листу

општине Параћин».

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 40-4/2019-I од 25.01.2019. године

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

На основу чл. 44. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гл.РС'' бр. 129/07, 83/14-др. закон,
101/16- др. закон 47/18), чл. 65. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'', број
22/2018), чл. 11. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2019. годину (''Службени лист општине Параћин''
бр. 23/2018) и чл. 8. Одлуке о правима на помоћ
породици са децом (''Службени лист општине
Параћин'' бр.20/18), предлог Одељења за финансије и
буџет, података из Здравственог центра ''Параћин'' и
Извода из матичне књиге рођених у Општини
Параћин, Председник општине Параћин, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
о одобравању средстава за проврођене бебе у 2019.

години

I
ОДОБРАВА СЕ исплата једнократне

новчане помоћи у износу од по 35.000,00 динара за
прворођене бебе у 2019. години у општини Параћин
и то:

1. Стевановић Јовани из Дреновца, ЈМБГ:
2104996728215 за женско дете рођено 01.01.2019.
године.

2. Урошевић Елизабети из Параћина, ул Цара
Душана бб, ЈМБГ: 2106992728213 за женско дете
рођено 02.01.2019. године.

3. Марјановић Снежани из Својнова, ЈМБГ:
0307999728217 за мушко дете рођено 03.01.2019.
године.

4. Јовичић Николи из Чепура, ЈМБГ:
1107991368011 за женско дете рођено 03.01.2019.
године.

5. Костић Вери из Параћина, ул. Јована
Скерлића бб, ЈМБГ: 0706990786011 за мушко дете
рођено 03.01. 2019. године.

II
О реализацији овог решења стараће се

Одељење за буџет и финансије.

III
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-146/2019-I од 23.01.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
         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, 11/2018, 16/2018 и
17/2018), и захтева Предшколске установе ''Бамби''
Параћин, бр. -, од 26.12.2018. 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 5.8
Предшколска установа ''Бамби'' Параћин,
програм 2001, програмска активност 2001 – 0001,
функционална класификација 911 предшколско
образовање, економска класификација 411000 Плате,
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додаци и накнаде запослених, износ ''76.000.000''
мења се износом ''75.900.000''; економска
класификација 483000 Новчане казне и пенали по
решењу судова, износ ''20.000'' мења се износом
''120.000'' динара.

2. Одлуку доставити Предшколској установи
''Бамби'' 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: 400-1744/2018-V-01 од 28.12.2018. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 5. став 6. и члана 61. став 8.
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,
113/2017 и 95/2018), члана 37. Одлуке о буџету
општине Параћин за 2019. годину (''Службени лист
општине Параћин'', бр. 23/2018), члана 46. Одлуке о
организацији општинске управе (''Службени лист
општине Параћин'', бр. 19/2017) и захтева ПУ
''Бамби'' , бр. – од 03.01.2019. године, 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 спровођењу јавног рада
Националне службе за запошљавање – Филијала
Јагодина, бр. 3101-10169-68//2018 од 28.11.2018.
године и Уговором о спровођењу јавног рада
Националне службе за запошљавање – Филијала
Јагодина, бр. 3101-10169-67/2018 од 28.114.2018.
године потписаним са општином Параћин, ПУ
''Бамби'' Параћин (као Послодавцу) опредељена су
средства у укупном износу од 2.326.804,28 динара
(1.094.966,72 динара по уговору бр. 3101-10169-
68/2018 и 1.231.837,56 динара по уговору бр. 3101-
10169-67/2018).

2. Средства из тачке 1. и 2. овог решења,
распоређују се на апропријацију: у Разделу 5. Управа
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште

послове, глава 5.8 ПУ ''Бамби'' Параћин, програм
2001, програмска активност 2001-0001, функција 911
предшколско образовање, извор финансирања 07,
економска класификација 423000 Услуге по уговору,
тако да укупан план средстава ове апропријације за
2019. годину износи 7.696.805 динара (извор
финансирања 01 3.200.000; 07 2.776.805; 16
1.720.000).

3. У члану 3. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2019. годину, у колони ''средства из
осталих извора финансирања буџетских корисника'',
уводе се нова конта ''771111 меморандумске ставке
за рефундацију расхода'', у износу од ''2.326.805
динара''.

4. Овлашћује се Одељење за финансије и
буџет да изврши техничке корекције у осталим
деловима Одлуке о буџету општине Параћин за 2019.
г, у складу са изменама датим у члану 3. и 4. овог
Решења.

5. Решење доставити: ПУ ''Бамби'' Параћин,
Начелнику Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, Одељењу за
финансије и буџет – начелнику одељења 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: 400-2/2019-V-01 од 04.01.2019. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/2007,
83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018),
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, 113/2017 и 95/2018), члана 19. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину (''Службени
лист општине Параћин'', бр. 23/2018), и захтева
Предшколске установе ''Бамби'' Параћин, бр. -, од
11.01.2019. године, Начелник Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове доноси
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О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2019. годину, за извор
финансирања 01, мењају се следеће апропријације:
раздео 5, Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, глава 5.8
Предшколска установа ''Бамби'' Параћин,
програм 2001, програмска активност 2001 – 0001,
функционална класификација 911 предшколско
образовање, економска класификација 414000
Социјална давања запосленима, износ ''2.000.000''
мења се износом ''1.800.000''; уводи се нова
економска класификација 483000 Новчане казне и
пенали по решењу судова, у износу од ''200.000''
динара.

2. Одлуку доставити Предшколској установи
''Бамби'' 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: 400-75/2019-V-01 од 17.01.2019. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/2007,
83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018),
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, 113/2017 и 95/2018), члана 19. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину (''Службени
лист општине Параћин'', бр. 23/2018), и захтева ОШ
''Радоје Домановић'' Параћин, бр. 4/6, од 08.01.2019.
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 2019. 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, економска класификација
463100 Текући трансфери осталим нивоима власти,
износ ''117.282.000'' мења се износом ''116.292.000''
(трошак 415 Накнаде трошкова за запослене, износ
''38.580.000'' мења се износом ''37.590.000'' динара);
економска класификација 463200 Капитални
трансфери осталим нивоима власти, износ ''293.000''
мења се износом ''1.283.000'' (уводи се нови издатак
511 Зграде и грађевински објекти, у укупном износу
од ''990.000'' динара). У подглави 5.33 ОШ ''Радоје
Домановић'' Параћин, економска класификација
4631 Текући трансфери осталим нивоима власти,
износ ''15.310.000'' мења се износом ''14.830.000''
(трошак 415 Накнаде трошкова за запослене, износ
''4.800.000'' мења се износом ''4.320.000'' динара);
уводи се нова економска класификација 4632
Капитални трансфери осталим нивоима власти, у
укупном износу од ''990.000'' динара (уводи се нови
издатак 511 Зграде и грађевински објекти, у укупном
износу од ''990.000'' динара); у подглави 5.37 ОШ
''Вук Караџић'' Поточац, економска класификација
4631 Текући трансфери осталим нивоима власти,
износ ''15.427.000'' мења се износом ''14.917.000''
(трошак 415 Накнаде трошкова за запослене, износ
''6.980.000'' мења се износом ''6.470.000'' динара).

2. Одлуку доставити ОШ ''Радоје Домановић''
Параћин; ОШ ''Вук Караџић'' Поточац, 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: 400-85/2019-V-01 од 18.01.2019. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/2007,
83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018),
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, 113/2017 и 95/2018), члана 19. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину (''Службени
лист општине Параћин'', бр. 23/2018), и захтева ОШ
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''Бранко Радичевић'' Поповац, дел. бр. 32, од
15.01.2019. 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 2019. 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, економска класификација
463100 Текући трансфери осталим нивоима власти,
износ ''116.292.000'' мења се износом ''115.302.000''
(трошак 415 Накнаде трошкова за запослене, износ
''37.590.000''мења се износом ''36.600.000'' динара);
економска класификација 463200 Капитални
трансфери осталим нивоима власти, износ
''1.283.000'' мења се износом ''2.273.000'' (издатак 511
Зграде и грађевински објекти, износ ''990.000'' динара
мења се износом ''1.980.000'' динара). У подглави
5.35 ОШ ''Бранко Радичевић'' Поповац, економска
класификација 4631 Текући трансфери осталим
нивоима власти, износ ''15.780.000'' мења се износом
''15.235.000'' (трошак 415 Накнаде трошкова за
запослене, износ ''5.450.000'' мења се износом
''4.905.000'' динара); економска класификација 4632
Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ
''200.000'' мења се износом ''1.190.000'' динара (уводи
се нови издатак 511 Зграде и грађевински објекти, у
укупном износу од ''990.000'' динара); у подглави
5.36 ОШ ''Бранко Крсмановић'' Доња Мутница,
економска класификација 4631 Текући трансфери
осталим нивоима власти, износ ''15.000.000'' мења се
износом ''14.555.000'' (трошак 415 Накнаде трошкова
за запослене, износ ''4.700.000'' мења се износом
''4.255.000'' динара).

2. Одлуку доставити ОШ ''Бранко Радичевић''
Поповац; 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: 400-86/2019-V-01 од 18.01.2019. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/2007,
83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018),
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, 113/2017 и 95/2018), члана 19. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину (''Службени
лист општине Параћин'', бр. 23/2018), и захтева
Одсека за рачуноводство Одељења за финансије и
буџет, бр. 403-1-32/2019-V-08 од 14.01.2019. 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 2019. 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 424000 Специјализоване
услуге, износ ''1.300.000'' мења се износом
''1.985.000''; економска класификација 472000
Накнаде за социјалну заштиту из буџета, износ
''2.700.000'' мења се износом ''2.015.000'' (трошак
унапређење положаја избеглих и интерно расељених
лица, износ ''2.700.000'' мења се износом
''2.015.000''динара).

2. Одлуку доставити Начелници Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове; Одељењу за финансије и буџет (начелнику;
шефу Радне групе трезора, шефу Одсека за
рачуноводство ), 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: 400-80/2019-V-01 од 21.01.2019. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________
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На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/2007,
83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018),
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, 113/2017 и 95/2018), члана 19. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину (''Службени
лист општине Параћин'', бр. 23/2018), и захтева
Предшколске установе ''Бамби'' Параћин, бр. -, од
23.01.2019. 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 2019. годину, за извор
финансирања 07, мењају се следеће апропријације:
раздео 5, Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, глава 5.8
Предшколска установа ''Бамби'' Параћин,
програм 2001, програмска активност 2001 – 0001,
функционална класификација 911 предшколско
образовање, економска класификација 423000
Услуге по уговору, износ ''2.776.805'' мења се
износом ''2.727.133'' (01 3.200.000; 07 2.727.133; 16
1.720.000); економска класификација 426000
Материјал, износ ''12.200.000'' мења се износом
''12.243.682'' (01 7.000.000; 07 12.243.682); економска
класификација 512000 Машине и опрема, износ
''900.000'' мења се износом ''905.990'' (01 500.000; 07
905.990).

2. Одлуку доставити Предшколској установи
''Бамби'' 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: 400-157/2019-V-01 од 23.01.2019. 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, 113/2017 и 95/2018),
члана 37. Одлуке о буџету општине Параћин за 2019.
годину (''Службени лист општине Параћин'', 23/2018)
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 закљученим 03.01.2019. године
(заведеним у општини Параћин 16.01.2019. бр. 400-
90/2019-I) између општине Параћин и Међународне
организације HELVETAS Swiss Intercooperation SRB
(ознака уговора: C-012/2019) општини Параћин је
одобрена донација у укупном износу од 532.820,59
динара за следеће намене: реализација пројекта
''Реформа пореза на имовину''.

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,
програм 0605, програмска активност 0602-0001,
функција 130 опште услуге, извор финансирања 08,
економска класификација 423000 Услуге по уговору,
тако да укупан план средстава ове апропријације за
2019. годину износи 19.632.821 динара (извор
финансирања 01 19.100.000 динара; извор
финансирања 08 532.821 динар).

3. У члану 3. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2019. годину, у колони ''средства из
осталих извора финансирања буџетских корисника'',
уводи се нови конто ''732151 текуће донације од
међународних организација у корист нивоа
општина'', са озносом од 532.821 динар.

4. Овлашћује се Одељење за финансије и
буџет да изврши техничке корекције у осталим
деловима Одлуке о буџету општине Параћин за 2019.
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''.
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УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-171/2019-V-01 од 28.01.2019. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/2007,
83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018),
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, 113/2017 и 95/2018), члана 19. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину (''Службени
лист општине Параћин'', бр. 23/2018), и захтева
Управе за пољопривреду и ЛЕР, бр. 400-220/2019-
VII-01 од 29.01.2019. 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 2019. годину, за извор

финансирања 01, мењају се следеће апропријације:
раздео 7, Управа за пољопривреду и локални
економски развој, програм 0602, програмска
активност 0602-0001, функционална класификација
130 опште услуге, економска класификација 422000
Трошкови путовања, износ ''20.000'' мења се износом
''90.000'' динара; програм 0101, програмска активност
0101-0002, функционална класификација 421
пољопривреда, економска класификација 423000
Услуге по уговору, износ ''750.000'' мења се износом
''680.000'' динара.

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

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

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Број: 400-221/2019-V-01 од 29.01.2019. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.
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