
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН Број 2

Година 13 25.01.2017.  Излази по потреби
Цена 240 динара

На основу чл. 44. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’
бр.129/07,83/14-др.закон и 101/16) и чл.44. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’ број 13/08, 12/12, 13/12 ,17/13, 17/14 и
25/16) и члана 1. Одлуке о овлашћењу Председника
општине Параћин за давање сагласности на
Правилнике о раду јавних предузећа (''Службени
лист општине Параћин'', број 1/2015), и члана 9.
Одлуке о максималном броју запослених на
неодређено време у Општинској управи, јавним
предузећима и установама општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'', бр.23/2015,
6/16, 7/16 и 28/16), ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, разматрајући Правилник о раду Јавног
предузећа за водовод и канализацију ''ВОДОВОД''
Параћин, број 71/2017 oд 20.01.2017. године и
Правилник о организацији и систематизацији
послова и радних задатака у Јавном предузећу за
водовод и канализацију ''ВОДОВОД'' Параћин бр.
70/2017 од 20.01.2017. године, уз позитивно
мишљење Одељења за јавне службе и ЛЕР, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Правилник о раду
Јавног предузећа за водовод и канализацију

''ВОДОВОД'' Параћин и Правилник о
организацији и систематизцији послова и радних

задатака у Јавном предузећу за водовод и
канализацију ''ВОДОВОД'' Параћин

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о раду

Јавног предузећа за водовод и канализацију
''ВОДОВОД'' Параћин, број 71/2017 oд 20.01.2017.
године и Правилник о организацији и систематизцији
послова и радних задатака у Јавном предузећу за

водовод и канализацију ''ВОДОВОД'' Параћин бр.
70/2017 од 20.01.2017. године

II
Ово Решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

О б р а з л о ж е њ е
Јавно предузеће за водовод и канализацију

''ВОДОВОД'' Параћин , поднело је Председнику

општине Параћин захтев за давање сагласности на
Правилник о раду Јавног предузећа за водовод и
канализацију ''ВОДОВОД'' Параћин, број 71/2017 oд
20.01.2017. године и Правилник о организацији и
систематизцији послова и радних задатака у Јавном
предузећу за водовод и канализацију ''ВОДОВОД''
Параћин бр. 70/2017 од 20.01.2017. године.

У складу са чланом 1. Одлуке о  овлашћењу
Председника општине Параћин за давање
сагласности на Правилнике о раду јавних предузећа
(''Службени лист општине Параћин'', број 1/2015),
којим је прописано да Председник општине даје
сагласност на Правилнике о раду јавних предузећа
чији је оснивач општина Параћин, уз позитивно
мишљење Одељења за јавне службе и ЛЕР,
Председник општине Параћин донео је решење као у
диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-8/2017-I од 25.01.2017. године

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