
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН Број 2

Година 15 20.02.2019.  Излази по потреби
Цена 240 динара

На основу чл.40. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' број 22/18),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 20.02.2019. године, разматрала је Извештај
о раду председника општине Параћин за 2018.
годину, са Извештајем о извршењу финансијског
плана председника општине у периоду од 01.01.2018.
године до 31.12.2018. године, и донела
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I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду председника

општине Параћин за 2018. годину, са Извештајем о
извршењу финансијског плана председника општине
у периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018.
године.

II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-350/2019-II од 20.02.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 75. Статута општине
(''Службени лист општине Параћин'' бр.20/17)
Председник општине Параћин дана __________.
године, подноси

И З В Е Ш Т А Ј
О РАДУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

ПАРАЋИН ЗА 2018. ГОДИНУ

I Општи подаци

Председник општине врши извршну
функцију у општини. Председник општине
председава општинским већем.

У складу са чланом 44. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“
број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18)
председник општине има следећа овлашћења и

обавезе:
1) представља и заступа општину;
2) предлаже начин решавања питања о којима
одлучује скупштина;
3) наредбодавац је за извршење буџета;
4) усмерава и усклађује рад општинских управа;
5) доноси појединачне акте за које је овлашћен
законом, статутом или
одлуком скупштине;
6) врши и друге послове утврђене статутом и другим
актима општине.

Председник општине је и председник
општинског већа.

Председник општине има заменика који га
замењује у случају његове одсутности и спречености
да обавља своју дужност.

II Активности председника општине

Током 2018. године активности  Председника
општине Параћин биле су усмерене на обезбеђење
услова за редовно функционисање локалне
самоуправе, као и на извршавање задатака из
надлежности Председника општине, утврђених
законом и Статутом општине.

Председнику општине је у вршењу одређених
послова из његове надлежности пружало помоћ
Општинско веће.

Председник општине је сазивао и
председавао седницама  Општинског већа.

У наведеном периоду одржано је 100 седница
Општинског већа са  укупно 809 тачака дневног реда.
Председник општине је у решавању питања из своје
надлежности углавном тражио мишљење
Општинског већа, које је наведени орган општине на
својим седницама и давао. Све седнице су биле јавне
и грађани су се путем средстава јавног информисања
и на основу непосредних контаката са члановима
Општинског већа могли упознати са радом
Општинског већа.

Имајући у виду да је Председник општине
орган општине који представља и заступа општину,
који врши извршну функцију у општини и да у том
циљу врши бројне послове општине, то овај
Извештај садржи само најбитније активности из
надлежности локалне самоуправе у 2018. години.
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Активност Председника општине у области
финансија и буџетског система одвијала се у складу
са законским прописима. У складу са Законом о
буџетском систему (''Сл. гласник РС'', бр.54/2009,
73/2010,  101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др.
закон, 103/2015, 99/2016,  113/2017, и 95/2018),
Законом о локалној самоуправи ('' Сл. гласник РС'',
бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 ) и
Статутом општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'', број 22/18), функционисање
буџета општине Параћин је обезбеђено доношењем
Одлуке о буџету општине Параћин за 2018. годину.
У трошењу буџетских средстава се поступало у
складу са законом, полазећи од Одлуке о буџету
општине Параћин за 2018. годину, односно
расположива средства су усмеравана за измирење
законом утврђених обавеза и за обављање редовних
активности буџетских корисника, а све у складу са
њиховим плановима и програмима.

У области економског развоја најзначајнији
догађај 2018. године је одлука шведске компаније
“Римастер” да започне са пословањем у Параћину, с
тим у вези најважнији задатак за 2018. годину јесте
стварање услова да се инвеститору који најављује
запошљавање до 1000 радника омогући да своју
намеру како је планирано и спроведе. Главни задатак
општине јесте изградња индустријског парка у
индустријској зони “Змич” што ће бити и
појединачно највећа инфраструктурна инвестиција
реализована у једној години у протеклих неколико
деценија, за чије је финансирање иначе обезбеђена и
неопходна сагласност Владе Србије.

У области пољопривреде током 2018. године
настављени су радови на комасацији у Доњем
Видову, који се у општини Параћин спроводи уз
помоћ и суфинансирање министарства пољопривреде
и Немачке организације за техничку сарадњу (GIZ).
По први пут је обављено и машинско уређивање
брдских и пољских путева.

У граду је настављена реконструкција улица,
и уговорена изградња  приградских саобраћајница
тамо где су решени имовински проблеми. У 16
сеоских месних заједница асфалтирано је 20 улица,
радови су започети у још 8 сеоских улица а
уговорени за још четири. Након вишегодишње паузе
која је резултат драстичног смањењења средстава
намењених одржавању путева а због измене прописа
којима се регулише финансирање локалних буџета у
читавој Србији, а током које су локални путеви
одржавани само кроз редовно крпљење ударних
рупа, поново је покренута рехабилитација већих
деоница, па је тако рехабилитован део пута
Клачевица - Доња Мутница, а уговорена је и
рехабилитација делова локалних путева на правцима
Голубовац - Бусиловац, Мириловац - Плана,
Бусиловац - Крежбинац, Лешје -Плана и Горња

Мутница – Шалудовац.
У току 2018. године уговорена је изградња

дела преостале мреже фекалне канализације у пет
приградских насеља. Канализација је грађена у једној
од улица у насељу Царице Милице север, а радови су
уговорени у Жичкој улици (Царице Милице југ) и
делу ул. Карађорђев венац , Ђурђевданској у насељу
Цара Душана бб и Церској у Стришком насељу.
Радови су уговорени у делу улица Ивана Горана
Ковачића, Цара Душана бб, Церској и Моравској.

У току је и реализација великог пројекта
унапређења водоснабдевања према споразуму са
Немачком развојном банком који је потписан 2017.
године. У току је изградња два, од планираних шест
нових бунара, а наредних година биће  замењена
водоводна мрежа у граду, и следи замена око десет
километара главног цевовода Извор – Параћин.

Уговорена је изградња водоводне мреже у
приградским насељима у улицама у којима су у
међувремену решени имовински проблеми: у ул.
Сопоћанској, Љевишкој, Грачаничкој у насељу
Царице Милице југ, ул. Петра Кочића у Стришком
насељу и Црнотравској улици у Текији. У селима је
мрежа је грађена у Рашевици, Дреновцу и Буљану, а
реконструисана је мрежа у Поповцу.

Током 2018. године настављени су радови на
уређивању јавних површина у граду, радови на
изградњи тротоара спроведени су у ул. Татар
Богдана, Милована Глишића, Косовској,
Поенкареовој и Шумадијској, а радови су уговорени
за улице Илије Гарашанина, Теслина према брду,
Тодора од Сталаћа и прилазе из улица Војводе
Мишића и Сутјеске. обављена је и садња нових и
обнављање постојећих дрвореда. Засађено је 300
нових стабала у граду и сеоским месним
заједницама. Грађени су прилази стамбеним зградама
и јавним објектима за зграде у улици 13. октобра, код
средњошколског центра, у току су радови за
преостале прилазе у Видовданској улици, на
тротоару од позоришта до градске Библиотеке.

Уговорени су радови на изградњи стаза на
дечјем игралишту у Улици Руђера Бошковића и
прилазу згради на углу улица Цара Душана и Кнез
Михајлове, као и прилази згради у Делиградској из
Улице цара Лазара. Уговорена је изградња новог
дечјег игралишта у насељу Јагодњак између
стамбених зграда и реке, као и наставак уређења
простора око Амбуланте у Трешњевици, а у току су
радови на уређењу простора око Дома културе у
Дреновцу. Пројектна документација за уређење
јавних површина припрема се за простор “Елмосових
зграда” у Глождаку, парка у ул. Војводе Степе,
Делиградској, Момчила Поповића, игралишта за
децу у парку код “Водоводa”, МЗ “Данково”, као и за
јавне површине у Рашевици, Буљану, Поповцу,
Главици, Плани и Чепуру. Припремљена је пројектна
документација за прилазе у ул. Стеве Писара и
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Пећкој улици. Помоћ “БИД зоне” за поправку равних
кровова искористиле су скупштине станара 4
стамбене зграде. Настављено је пружање помоћи
скупштинама станара стамбених зграда ове године и
за поправку пумпи за повећање притиска у
водоводној мрежи, а ту помоћ искористило је 10
стамбених зграда преко јавног конкурса.

Током 2018. године у процедури су
имовински поступци и припремa израде техничке
документације за више паркиралишта у ширем
центру града - наставак изградње иза зграде
“Ламела”, уређење паркинга иза зграде “Црница”,
изградња већег паркинга иза зграда Општинске
управе и Основног суда. Кроз пројекат
реконструкције објеката Опште болнице и Дома
здравља планира и уређење јавних површина и
проширење паркиралишта на овом простору.

У 2018. години започета је изградња новог
система одбране од поплава на реци Црници а
израђена пројектна документација за рушење
постојећих и изградњу нових мостова на Црници,
такође део пројекта повећања безбедности грађана и
спречавања поплава какву смо имали 2014.год. у
будућности. Ове пројекте финансира Европска унија
и Швајцарска развојна агенција, учествују ЈВП
“Србијаводе” и општина.

У селима је настављена изградња и
пројектовање канала за регулисање бујичних вода,
канали су грађени у Стубици, Буљану, Горњој
Мутници и Голубовцу. а припремана пројектна
документација за канал и чишћење јаза у Давидовцу,
Доњој Мутници и Својнову. Обављено је и чишћење
потока у Стрижи и Стришком насељу. Израђена је
техничка документација за изградњу пет преграда за
заштиту од бујичних вода.

Усвојен је нови План генералне регулације
Параћина, што је омогућило да се брже решавају
имовински проблеми у приградским насељима, а као
резултат крајем године уговорен је наставак
изградње инфраструктуре у осам приградских улица,
усвојен је и План детаљне регулације археолошког
налазишта у Дреновцу, којим се омогућава изградња
инфраструктуре за пројекат “Неолитски
мегалополис” који се реализује са Археолошким
институтом. У току је израда урбанистичких планова
за јужни део туристичког излетишта Грза, подручје
Петрушке области, за путни правац Забрега -
Сисевац, за видиковац у Стубици и за општински пут
Поповац - Стубица.

У 2018.години настављена је организација
свих традиционалних манифестација: дечји музички
фестивал “Мини тини фест”, Фестивал дечијих
сцена, Фестивал фолклора, “Спортско лето”,
“Спортска зима”, “Културно лето“, “Mузичко лето”,
Ђачка ликовна колонија и Сисевачка колонија, “Арт
фест”, Мото скуп, Сајам привреде, Сајам пчеларства,
“Крстовданске свечаности”, у оквиру којих је

организован “Етно фест”, “Џез вече” и Дечији
карневал, Међународни шаховски фестивал, Сајам
вина, “Винска променада”,Бициклијада и “Рок фест”.
Дом омладине је годину дана након свог оснивања
огранизовао низ јавних трибина под називом
“Отворен град, слободан дијалог”, које су
првенствено биле намењене младима. На тим
трибинама гости су били познате личности из јавног
живота, између осталих познати новинари Оља
Бећковић, Слободан Георгијев, историчар Предраг
Марковић, Зоран Пановић, Чедомир Антић и многи
други. Дом омладине огранизовао је Фестивал
уличне уметности, “Школу омладинског активизма”,
Такмичење у гејмингу, “Улице филмова” и “Енергија
фест”.

Културни центар је организовао 17 изложби,
12 концерата, 42 промоције књига и предавања, а у
сали позоришта, којом управља ова установа,
организована је 51 биоскопска пројекција. Ова
установа је приредила и премијеру представе
Омладинске позоришне сцене “Продужени Нушић
без шећера” и представу Дечје позоришне сцене
“Краљевски фестивал”.

Уз помоћ Oпштине у селима су организоване
манифестације: “Дани вина” – Трешњевица,
“Св.Роман” – Стубица, “Јухорско око” – Својново,
“Св.Oгњена Марија - Петрушка” – Забрега,
“Св.Петка” – Извор, “Дреновачки дани” – Дреновац,
“Џипијада” – Буљане, “Ратаријадa” – Ратаре,
“Бошњанијада” – Бошњане, Фестивал дечјег
фолклора - Поточац, “Село моје, моја дедовина” -
Рашевица и “Дани шаргарепе” - Стрижа.

Музеј је организовао 12 изложби, 4
предавања, 5 радионица, једну трибину, једну беседу,
једну пројекцију филма и манифестације као што су
“Музеји за 10”, Фестивал археолошког филма,
“Бранкови дани” и “Ноћ музеја”. Позориште је
организовало 36 представа, 6 концерата и 7
приредби.

При крају је израда пројектне документације
за темељну реконструкцију и доградњу шест
осморазредних школа и објекта Центра за социјални
рад, па ове радове треба очекивати током наредне
године.

Завршена је реконструкција Градске апотеке
уз помоћ Канцеларије за јавна улагања Републике
Србије. Уговорена је израда пројектне документације
за реконструкцију и доградњу свих објеката
некадашњег здравственог центра, уз уређење
околног простора и решавање проблема паркирања
код Дома здравља. Пројектну документацију
финансира општина, а средства за извођење радова
обезбедиће Канцеларија за јавна улагања.

Током 2018. године уредно су финансирани
спортски клубови, настављено је са унапређивањем
услова за бављење спортом у граду и селима. У
објекту хале спортова уговорена је изградња топле
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везе између ходника унутар објекта и нове салео.
Припремљени су пројекти за изградњу додатних
просторија око објекта (”справарнице”) како би се
ослободио простор за бољу искоришћеност
просторија. У припреми су и идејна решења за
будуће ширење објекта и изградњу нових спортских
сала, од којих би неке могле да буду и грађене
наменски за одређене спортове (нпр. гимнастика).
Припремљена је пројектна документација и планира
се наставак радова на уређењу комплекса око
стадиона “Борац” изградњом нових спортских
садржаја. У селима је настављена изградња спортске
инфраструктуре,  у току је изградња фудбалских
игралишта у Извору и Лебини, а у плану је наставак
изградње фудбалског игралишта у Мириловцу. У
току је и решавање имовинских проблема и
процедура озакоњења фудбалских игралишта и
пратећих објеката у Поточцу, Шалудовцу, Горњем
Видову и Рашевици за које су израђивани и
урбанистички планови. За објекат свлачионица у
Стубици у току је поступак озакоњења. Настављени
су радови на адаптацији свлачионице у Стрижи и на
завршетку изградње свлачионица у Забреги,
Својнову и Горњој Мутници. Осим радова на
изградњи или завршетку изградње свлачионица, у
току године су извођени радови на објекту СРЦ
“Јединство” и на опремању самих терена. Извођени
су радови на реконструкцији ограда око игралишта у
Стрижи и Доњој Мутници. У току су радови на
реконструкцији ограде на фудбалском игралишту у
Ратару, а уговорена је изградња трибина у
Давидовцу. Настављене су активности на
финансирању спортских манифестација, “Спортско
лето” и “Спортска зима”, које се већ дуги низ година
одржавају у нашој општини.

Током 2018. године настављено је
субвенционисање превоза за средњошколце, и
ученике са слабијим успехом из сиромашнијих
породица, настављено је субвенционисање
комуналних услуга, програм волонтирања уз накнаду
спроведен је као додатни програм помоћи за радно
способне грађане на друштвено корисним
пословима, као и уобичајна помоћ грађанима у
области социјалне заштите. Општина је преко
Центра за социјални рад омогућила и ангажовање
геронтодомаћица.Путем јавног конкурса додељене су
стипендије и награде за најбоље ученике и студенте
за школску 2018/2019. годину. Спроведена је
процедура за куповину још осам кућа за потребе
интерно расељених и избеглих, три породице
интерно расељених лица добиле су помоћ у
грађевинском материјалу, а у току је процедура за
доделу још 26 грађевинских пакета. Пружани су и
други видови помоћи, као што су дрво за огрев,
једнократна новчана помоћ и додела хуманитарних
пакета. Током 2018. омогућено је и стамбено
збрињавање грађана у стању социјалне потребе кроз

суфинансирање куповине сеоских домаћинстава.
У децембру 2018. године Општини Параћин

додељено је признање за пример добре праксе у
управљању јавним финансијама на основу извештаја
Државне ревизорске институције. У досадашњим
контролама ДРИ по извршеној анализи у оквиру
пројекта “Унапређење ревизије на локалном нивоу за
ефикасније управљање јавним финансијама” које
спроводи Програм Уједињених нација за развој
(УНДП) уз подршку Швајцарске владе заједно са
ДРИ, Параћин спада у десет најбољих локалних
самоуправа. Ово значајно признање потврђује
одговоран однос локалне самоуправе према
средствима буџета, висок професионализам,
одговорност и поштовање законом прописаних
процедура у трошењу буџетских средстава.

Председник општине је током 2018. године,
образовао и 28 нових радних тела, а актом о
образовању одређени су њихови задаци и састав.

У извештајном периоду одржане су 3 седнице
Локалног савета за запошљавање, са укупно 7 тачака
дневног реда, које су се углавном односиле на
разматрање бројних питања из области
запошљавања, посебно младих. У 2018. години
Локални савет за запошљавање донео је одлуку за
расписивање 2 јавна позива за јавне радове од
интереса за локалну самоуправу који су реализовани
преко ПУ ''Бамби''.

У циљу реализације и спровођења активности
Председника општине,  донета су: 16 одлука, 287
решења, 55 закључака, потписао је 2 споразума и 195
уговора.

III Јавност и транспарентност у раду председника
општине

У току 2018. године, отвореност и јавност у
раду председника општине  била је присутна како у
процесу извршења буџета за текућу годину, тако и у
процесу израде нацрта буџета за наредну
годину.Процес буџетског извештавања и
информисаности био је присутан током целе године
кроз свакодневно праћење стања буџета,
остваривања  планираних прихода и извршење
расхода.

Путем јавних конкурса пружена је помоћ
удружењима грађана чији су представници
учествовали у јавним расправама приликом
доношења различитих стратегија или општинских
одлука, а које су се односиле на њихову област рада
– интерес грађана у локалном информисању,
Локални акциони план за запошљавање... Одржани
су и јавни скупови и расправе везане за доношење
урбанистичких планова.

Грађани су и током 2018. године укључивани
у процес доношења одлука о најважнијим пословима
из надлежности општинских служби. У свим
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градским и приградским месним заједницама
одржани су јавни скупови на којима су грађани
имали прилику да предлажу приоритетне послове
који ће бити финансирани из општинског буџета као
и да изнесу приоритетне комуналне проблеме.

У 2018. години најчешће тражене
информације од јавног значаја су се односиле на
информације које су потребне невладиним
организацијама за спровођење разних пројеката.
Председнику општине поднето је 14 захтева за
приступ информацијама од јавног значаја, који су
усвојени и на које је у законском року одговорено.

Председник општине Параћин, као извршни
орган у сарадњи са Општинским већем, Општинским
управама, јавним предузећима и установама и

радним телима у посматраном периоду, успео је да
обезбеди нормално функционисање локалне
самоуправе, као и задовољавање потреба грађана у
областима за које је надлежан.

Прилог:
- Извештај о извршењу буџета у периоду од

01.01.2018. до 31.12.2018. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-184/2019-I од 25.01.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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На основу чл.40 Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' број 22/18),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 20.02.2019. године, разматрала је Извештај
о раду Општинског већа општине Параћин за 2018.
годину, са Извештајем о извршењу финансијског
плана у периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018.
године и донела

O Д Л У К У

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинског

већа општине Параћин за 2018. годину, са
Извештајем о извршењу финансијског плана у
периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године.
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II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-351/2019-II од 20.02.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл. 75. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' број 22/18),
Општинско веће општине Параћин дана __________.
године, подноси

И З В Е Ш Т А Ј
О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ

ПАРАЋИН ЗА 2018. ГОДИНУ

I ОПШТИ ПОДАЦИ

Општинско веће чине председник општине,
заменик председника општине, као и чланови
општинског већа чији је број утврђен статутом
општине и које бира скупштина општине, на период
од четири године.

Председник општине је председник
општинског већа.

Заменик председника општине је члан
општинског већа по функцији.

У складу са чланом 46. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18)
општинско веће има следећа овлашћења и обавезе:
1) предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које
доноси скупштина;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању
одлука и других аката скупштине општине;
3) доноси одлуку о привременом финансирању у
случају да скупштина општине не донесе буџет пре
почетка фискалне године;
4) врши надзор над радом општинске управе,
поништава или укида акте општинске управе који
нису у сагласности са законом, статутом и другим
општим актом или одлуком које доноси скупштина
општине;
5) решава у управном поступку у другом степену о
правима и обавезама грађана, предузећа и установа и
других организација у управним стварима из
надлежности општине;
5а) прати реализацију програма пословања и врши
координацију рада јавних предузећа чији је општина
оснивач;
5б) подноси тромесечни извештај о раду јавних
предузећа скупштини општине, ради даљег
извештавања у складу са законом којим се уређује

правни положај јавних предузећа;
6) стара се о извршавању поверених надлежности из
оквира права и дужности Републике, односно
аутономне покрајине;
7) поставља и разрешава начелника општинске
управе, односно начелнике управа за поједине
области;
8) врши и друге послове, у складу са законом.
Чланови Општинског већа Општине Параћин су:
 Војкан Ристић,
 Милан Милојевић,
 Горанко Тачић,
 Милош Ђурђевић,
 Жарко Савић,
 Горан Јовановић,
 Владан Димитријевић
 Слободан Милошевић,
 Зоран Велисављевић,
 Марко Петровић
 Христодор Урошевић

У циљу остваривања функције општинског
већа појединачна ресорна задужења чланова већа су:
-Томислав Шалетић, област водоснабдевања;
-Војкан Ристић, основно и средње образовање,
култура;
-Милан Милојевић, Управа за инвестиције и
одрживи развој, јавне службе, месне заједнице,
спортска удружења, спортске организације, спортски
клубови и спортске манифестације, физичка култура,
унапређење животне средине и пољопривреда;
-Горан Јовановић, предшколско образовање и
комуналне делатности;
-Марко Петровић, социјална заштита и туризам;
-Слободан Милошевић, привреда и предузетништво;
-Милош Ђурђевић, удружења грађана.

II АКТИВНОСТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Током 2018. године активности Општинског
већа општине Параћин биле су усмерене на
обезбеђење услова за редовно функционисање
локалне самоуправе, као и на извршавање задатака из
надлежности Општинског већа, утврђених законом и
Статутом општине.

У извештајном периоду, Општинско веће
општине Параћин одржало је укупно 100. седница
којима је председавао председник општине, односно
заменик председника општине. У раду општинског
већа учествовали су без права одлучивања,
руководећи радници општинских управа,
представници предузећа, установа, представници
одборничких група и других субјеката, када се на
седницама расправља о питањима од интереса за
остваривање послова општине.

Општинско веће се у свом раду руководило
надлежностима прописаним Законом о локалној
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самоуправи и Статутом општине Параћин.
У 2018. години одржано је 100 седница

Општинског већа. Прва седница Општинског већа у
2018. години одржана је 08.01.2018. године.
Општинско веће у 2018. години донело је 5 Одлука,
1 програм, 148 решења, 105 закључака, 7 правилника.
Општинско веће је утврдило предлоге и упутило
Скупштини општине 116 закључака и 191 предлога
на разматрање и усвајање.

Најважнији акти које је донело Општинско
веће у 2018. години односно упутило Скупштини
општине на разматрање и одлучивање, су:

- Извештај о раду Општинског штаба за
ванредне ситуације општине Параћин за 2017.
годину и Предлог Плана рада општинског штаба за
ванредне ситуације општине Параћин за 2018.
годину

- Нацрт Одлуке о усвајању Локалног
акционог плана за запошљавање у општини Параћин
за 2018. годину

- Програм коришћења средстава за
унапређење безбедности саобраћаја на територији
општине Параћин за 2018. год.

- Јавни позив за учешће на општем конкурсу
за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног
интереса у области јавног информисања у 2018.
години

- Нацрт Одлуке о начину, мерилима и
критеријумима за избор пројеката у култури који се
финансирају и суфинансирају из буџета општине
Параћин

- Предлог Механизма утврђивања јавног
интереса у области јавног информисања на
територији општине Параћин

- Нацрт Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о грађевинском земљишту

- Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о
буџетском фонду за развој пољопривреде у Општини
Параћин

- Нацрт Одлуке о расписивању јавног огласа
за давање у закуп и на коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини у Општини Параћин

- Предлог Правилника о начину праћења и
оцењивања пробног рада службеника

- Извештај о утрошеним финансијским
средствима Црвеног крста Параћин у реализацији
програмских активности у 2017. години

- Извештај о реализацији Програма
коришћења средстава за унапређење безбедности
саобраћаја за 2017. годину

- Предлог Решења 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-пројекат ''Пројекат изградње сеоских улица
2018-2020.година''

- Нацрт Одлуке о изменама и допунама

Одлуке о организацији општинских управа општине
Параћин

- Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о
максималном броју запослених на неодређено време
у општинској управи, јавним предузећима и
установама општине Параћин

- Нацрти Одлука о расписивању јавног огласа
за давање у закуп и на коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини у општини Параћин

- Предлози Одлука о отуђењу из јавне својине
- Нацрти Уговора о отуђењу непокретности у

јавној својини
- Извештај о реализацији пројекта и

утрошеним средствима у 2017. години Удружења
предузетника, власника и закупаца некретнина зоне
унапређеног пословања Бид зона ''Корзо''Параћин
бр.400-46/2017-I од 13.02.2018.године

- Закључак Општинског већа у вези са
информисањем јавности о понуди општине Параћин
компанији Delphi European Holdings Limited

- Захтев Опште болнице Параћин за
обезбеђивање средстава у буџету општине Параћин
за израду пројекта реконструкције Опште болнице
Параћин

- Одлука Управног одбора Дома здравља
''Параћин'' у Параћину о измени статута Дома
здравља ''Параћин'' у Параћину

- Нацрт Одлуке о задужењу Општине
Параћин за реализацију  капиталних  инвестиционих
пројеката у 2018. години

- Решења о преносу средстава буџета које
није могуће искористити у текућу буџетску резерву

- Нацрт Одлуке о прибављању станова и
породичних кућа у јавној својини општине Параћин
ради стамбене подршке

- Нацрт Измене Плана генералне регулације
насељеног места Параћин

- Нацрт Програма подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног
развоја за општину Параћин за 2018. годину

- Извештај о реализацији програма мера
подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја за подручје општине
Параћин за 2017.годину

-Нацрт Одлуке о успостављању сарадње
између општине Параћин, Република Србије и
општине Штип, Република Македонија

- Предлог Јавног обавештења организацијама
у области спорта са седиштем на територији
општине Параћин за одобравање финансирања
годишњих програма из буџета општине Параћин за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта на територији општине Параћин за 2019.
годину

- Нацрт Оперативног плана одбране од
поплава за водотоке II реда на територији општине
Параћин
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- Закључак о давању сагласности да општина
Параћин у име и за рачун Републике Србије врши
инвеститорска права на кат.парц. КО Параћин-град
која се односе на израду грађевинског пројекта за
реконструкцију болнице Параћин у Параћину бр.
351-02-2368/2018 од 16.03.2018. године

- Извештај о току преговора општине
Параћин са компанијом ''Rimaster'' из Шведске

- Извештај о постигнутим преговорима
општине Параћин са компанијом ''Plast&Metal'' из
Француске

- Извештај ''Roma Hausing''пројекта односно
техничке помоћи за унапређење стамбених и
животних услова ромске популације у неформалним
насељима

- Извештај ЈП''Водовод''Параћин о стању
водоснабдевања на територији општине Параћин

- Годишњи извештај о раду Регионалног
центра за управљање комуналним отпадом ''Регион
Краљево''доо Краљево за 2017.годину

- Програм пословања Регионалног центра за
управљање комуналним отпадом ''Регион
Краљево''доо Краљево за 2018.годину

- Извештај о реализацији Програма буџетског
фонда за заштиту животне средине општине Параћин
за 2017.годину

- Предлог Решења о додели средстава за
суфинансирање пројеката у области јавног
информисања у 2018. години из буџета општине
Параћин

- Извештаји Одељења за јавне службе о
прегледу финансијских и наративних извештаја о
реализацији пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања у 2015. и
2016.години на основу Јавних позива

- Извештај о раду Историјског архива
“Средње Поморавље” у Јагодини за 2017. годину са
извештајем о утрошеним финансијским средствима
општине Параћин у 2017.години

- Програм рада Историјског архива “Средње
Поморавље” у Јагодини за 2018. годину

- Уговор о финансирању Историјског архива
“Средње Поморавље” у Јагодини

- Нацрт Одлуке о ангажовању екстерне
ревизије завршног рачуна буџета општине Параћин
за 2017. годину

- Први Ребаланс Годишњег програма
пословања за 2018.годину ЈП''Водовод'' Параћин

- Обавештење Општинског већа Општине
Параћин Уставном суду РС и Народној Скупштини
РС

- Обавештење - писмо Општинског већа
Агенцији за борбу против корупције

- Предлог текста писма Министарству
просвете, науке и технолошког развоја у вези
обавештења директора школа на територији општине
Параћин

- Измена Финансијског плана прихода и
расхода за 2018.годину Економско-трговинске школе
у Параћину

- Захтев за прекорачењем фискалног
дефицита у 2019.години Министарству финансија
Републике Србије

- Предлог Оперативног плана одбране од
поплава за водотоке II реда на територији општине
Параћин

- Предлог Годишњег програма мера и радова
на смањењу ризика од поплава на територији
општине Параћин у 2018.години

- Извештај о реализацији Програма мера
подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја за подручје општине
Параћин за 2017.годину

- Предлог Програма подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног
развоја за подручје општине Параћин за 2018.годину
-Нацрти Одлука о изменама и допунама Одлуке о
буџету општине Параћин за 2018. годину

- Нацрт Одлуке о покретању поступка
отуђења непосредном погодбом грађевинског
земљишта из јавне својине општине Параћин путем
јавног оглашавања – прикупљањем  писаних понуда

- Нацрти Решења о отуђењу непосредном
погодбом грађевинског земљишта у јавној својини
општине Параћин

- Предлог Правилника о поступку са
принудно уклоњеним возилима, постављању уређаја
за блокирање возила остављених на површинама
јавне намене, као и уклањању блокираних возила

- Извештаји о раду и пословању са
финансијским извештајема за 2017.годину Дома
здравља у Параћину, Центра за социјални рад
''Параћин'' у Параћину, ПУ ''Бамби'' Параћин,
Туристичке организације општине Параћин,
Библиотеке ''Др Вићентије Ракић'' Параћин, Апотеке
Параћин, Дома омладине ''Параћин'' у Параћину,
УСРЦ''7.јули'' Параћин, Завичајног музеја Параћин,
Културног центра Параћин,
УСРЦ''Јединство''Параћин, Позоришта ''Параћин'' у
Параћину, Машинско-електротехничке школе
Параћин, Економско-трговинске школе у Параћину,
Технолошке школе у Параћину, ОШ''Ђура Јакшић''
Параћин, ОШ''Бранко Крсмановић'' Сикирица,
ОМШ''Миленко Живковић'' Параћин, ОШ''Стеван
Јаковљевић'' Параћин, ОШ''Момчило Поповић
Озрен'' Параћин, ОШ''Радоје Домановић''Параћин,
ОШ''Вук Караџић'' Параћин, ОШ''Бранко Радичевић''
Поповац, ОШ''Бранко Крсмановић'' Доња Мутница
- Годишњи извештај о раду Регионалног центра за
управљање комуналним отпадом ''Регион
Краљево''доо Краљево за 2017.годину и- Програм
пословања Регионалног центра за управљање
комуналним отпадом ''Регион Краљево''доо Краљево
за 2018. годину
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- Нацрт Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на
територији општине Параћин за 2018. годину

- Информација Општинског већа општине
Параћин да се Град Шабац придружује иницијативи
Општине Параћин

- Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета
општине Параћин за 2017.годину

- Нацрт Одлуке 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

- Нацрт Одлуке о општим правилима кућног
реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на
територији општине Параћин

- Нацрт Одлуке о успостављању сарадње
општине Параћин са јединицима локалне самоуправе
са територије Поморавског управног округа у
областима из заједничког интереса

- Нацрт Одлуке о равноправности полова у
органима локалне самоуправе општине Параћин

- Нацрт Правилника о критеријумима и
поступку доделе средстава удружењима за
реализовање програма од јавног интереса

- Измене и допуне Програма пословања са
финансијским плановима Јавних предузећа

- Нацрт Одлуке о изради плана детаљне
регулације за проширење гробља у селу Плана

- Нацрт Одлуке о изменама  и допунама
Одлуке о буџету општине Параћин за 2018. годину –
Други ребаланс

- Нацрт Одлуке о успостављању сарадње
између општине Параћин и града Шапца у областима
из заједничког интереса

- Нацрт Одлуке о успостављању сарадње
између општине Параћин и општине Чајетина у
областима из заједничког интереса

- Позив Комитету за мониторинг Конгреса
локалних и регионалних власти Савета Европе да
први састанак ван Стразбура у 2019. години буде
одржан у Србији

- Предлози Одлука о прихватању закључака
Владе РС којим су државни повериоци дужни да
отпишу дуг субјекту приватизације

- Извештај о извршењу буџета општине
Параћин за период 01.01.2018. до 30.06.2018. године,
затим за период за период 01.01.2018. до 30.09.2018.
године

- Измене и допуне Програма пословања и
Финансијских планова за 2018. годину јавних
предузећа и установа

- Измене и допуне Финансијских планова и
Програма рада са планом инвестиција основних и
средњих школа

- Нацрт Решења о давању сагласности радио
клубу ''Космос'' на употребу грба општине Параћин

- Извештај о резултатима завршних испита по
школама у Параћину 2017/18

- Информацијe о степену усклађености
планираних и реализованих активности из програма
пословања јавних предузећа друштвеног капитала и
других облика организовања на које се примењује
Закон о јавним предузећима чији је оснивач општина
Параћин

- Предлог Јавног обавештења организацијама
у области спорта са седиштем на територији
општине Параћин за одобравање финансирања
годишњих програма из буџета општине Параћин за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта на територији општине Параћин за 2018.
годину – по основу додатних средстава из буџета
општине Параћин

- Предлог Решења о утврђивању висине
новчане награде поводом празника општине Параћин
27. септембра 2018. године

- Нацрт Статута општине Параћин
- Предлог Јавног позива за учешће на општем

конкурсу за суфинансирање пројеката ради
остваривања јавног интереса у области јавног
информисања у 2018. години

- Нацрт Одлуке о правима на помоћ породици
са децом

- Нацрт Измене програма за постављање
привремених објеката на територији општине
Параћин

- Нацрт Плана детаљне регулације
археолошког налазишта Дреновац са Извештајем о
стратешкој процени утицаја плана детаљне
регулације археолошког налазишта Дреновац на
животну средину

- Нацрт Одлуке о подизању споменика палим
борцима  села Буљане у ратовима 1912- 1918. године

- Нацрт Одлуке о покретању поступка јавно-
приватног партнерства без елемената концесије ради
реализације пројекта реконструкције,
рационализације и одржавања јавног осветљења на
територији општине Параћин

- Предлог Закључка Општинског већа
општине Параћин о накнади трошкова за превоз
запослених у образовању

- Нацрт Одлуке о усвајању Акциониог плана
за укључивање грађана у процес доношења одлука о
трошењу средстава прикупљених по основу пореза
на имовину у општини Параћин  2018.- 2021. године

- Извештаји о раду за 2017. годину јавних
предузећа и установа

- Нацрт Одлуке о буџету општине Параћин за
2019. годину

- Предлог Решења о утврђивању просечних
цена квадратног метра непокретности за утврђивање
пореза на имовину за 2019. годину на територији
општине Параћин

- Нацрт Одлуке о изменама и допунама
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Одлуке о локалним комуналним таксама
- Предлог Програма коришћења средстава за

финансирање унапређења безбедности саобраћаја на
територији општине Параћин за 2019. годину

- Извештај о раду са финансијским
извештајем Општинске стамбене агенције општине
Параћин за 2017. годину

- Програм рада са финансијским планом
Општинске стамбене агенције општине Параћин за
2019.годину

- Нацрт Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о општинским административним таксама и
накнадама

- Нацрт Одлуке о давању на коришћење и
управљање ради озакоњења пословног објекта-зграда
Културног центра (По+П+3) ЈП''Пословни центар''
Параћин

- Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о
организацији општинских управа општине Параћин

- Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о
максималном броју запослених на неодређено време
у општинској управи, јавним предузећима и
установама општине Параћин

- Нацрт Кадровског плана општинских управа
општине Параћин

- Предлог Уговора о чланарини између
општине Параћин и Регионалне агенције за
економски развој Шумадије и Поморавља доо
Крагујевац и Предлог Анекса I Уговора о годишњој
чланарини између општине Параћин и Регионалне
агенције за економски развој Шумадије и Поморавља
доо Крагујевац

- Нацрти Одлука о давању на управљање и
коришћење инвентара који је у јавној својини
општине Параћин Спортско рекреационом Центру
„7. Јули“ Параћин, Спортско рекреационом
Центру„Борац“ из Параћина

- Програм пословања за 2019. годину Управе
за инвестиције и одрживи развој општине Параћин

- Програм припреме и изградње капиталних
објеката од значаја за локалну самоуправу за 2019.
годину Управе за инвестиције и одрживи развој
општине Параћин

- Програм изградње, реконструкције и
одржавања јавних путева за 2019. годину Управе за
инвестиције и одрживи развој општине Параћин

- Програм коришћења средстава буџетског
фонда за заштиту животне средине општине Параћин
за 2019. годину

- Програм пословања Регионалног центра за
управљање комуналним отпадом ''Регион Краљево''
доо за 2019. годину

- Нацрт Локалног акционог плана за борбу
против корупције општине Параћин за период 2018-
2020. године

- Нацрти Одлука о утврђивању статуса
спортске организације од посебног значаја

- Нацрт Одлуке 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

- Планови и Програми рада са финансијским
планом за 2018.годину основних и средњих школа

- Планови и програми рада са финансијским
плановима јавних предузећа и установа за 2018.
годину

-Предлог Решења о висини износа субвенције
комуналних услуга у 2019. години

- Нацрт Одлуке о организацији седнице
Комитета за мониторинг Конгреса локалних и
регионалних власти Савета Европе

- Нацрт Одлуке о покретању иницијативе за
обустављање изградње МХЕ Грза

- Нацрт Одлуке о усвајању Оперативног
плана мобилног тима за социјално укључивање Рома
за 2019. годину

- Нацрт Одлуке о утврђивању назива улица и
других делова насељених места на територији
општине Параћин

- Амандмани на Предлоге Одлука
- Разматрање жалби и доношење решења
- Разматрање Извештаја Комисије за оцену и

стручни преглед годишњих и посебних програма у
области спорта

III ЈАВНОСТ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ У РАДУ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Рад Oпштинског већа и његових радних тела
је јаван.

Представници средстава јавног информисања
имају право да присуствују седницама Општинског
већа, ради обавештавања јавности о њиховом раду.

На сајту Општине Параћин објављени су
подаци који се односе на рад Општинског већа. На
овој страници налазе се информације о најави
наредне седнице, записници са седница Већа,
закључци и предлози које је Веће упутило
Скупштини општине.

Општинско веће је у вршењу послова из своје
надлежности током 2018. године имало сталну
сарадњу са Скупштином општине, председником
општине, општинским управама и осталим радним
телима, јавним предузећима и установама општине
Параћин.

Кроз сва донета акта Општинског већа дата је
продршка свим сегметнима од јавног интереса за
грађане општине Параћин.

Прилог:
- Извештај о извршењу буџета у периоду од
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01.01.2018. до 31.12.2018. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-299/2019-III од 04.02.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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На основу чл.40. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' број 22/18)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 20.02.2019.године, разматрала је Извештај
о раду Општинског правобраниоца општине
Параћин за 2018. годину, са Извештајем о извршењу
финансијског плана у периоду од 01.01.2018. године
до 31.12.2018. године и донела

O Д Л У К У

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинског

правобраниоца  општине Параћин за 2018. годину, са
Извештајем о извршењу финансијског плана у
периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године.

II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-352/2019-II од 20.02.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА
2018. ГОДИНУ

Правни основ

Општинско јавно правобранилаштво
Општине Параћин, основано је на основу Закона о
јавном правобранилаштву 1952.године. Назив
Општинско јавног правобранилаштва мења се на
основу Закона о правобранилаштву (сл.гл.РС
бр.55/14), и Одлуке о општинском
правобранилаштву Општине Параћин (сл.лист
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општине Параћин бр. 21/14) у Општинско
правобранилаштво општине Параћин.

Надлежност

Правобранилаштво општине Параћин обавља
послове правне заштите, имовинских и других права
општине Параћин. Законски је заступник општине
Параћин у поступцима пред судовима, арбитражом,
органима управе, и другим надлежним органима када
општина има положај странке или умешача о чијим
правима и обавезама се одлучује у том поступку.
Такође заступа општинске органе и посебне
организације које имају својство правног лица, јавне
установе чији је оснивач општина Параћин  а чије се
финансирање обезбеђује из буџета општине
Параћин. На основу пуномоћја може заступати и
друга правна лица чији је оснивач општина Параћин.
Даје мишљење на захтев органа општине коју
заступа приликом закључења уговора које закључује
општина, посебно уговоре из имовинско-правних
односа и даје правне савете органима које заступа.

Примена прописа

У свом раду Општинско правобранилаштво
поступа у складу са свим позитивноправним
прописима, а посебно у складу са Законом о
парничном поступку, Законом о ванпарничном
поступку, Законом о општем управном поступку,
Закон о враћању (реституцији) имовине верским
црквама и верским заједницама, Закон о враћању
одузете имовине и обештећење, Законом о управним
споровима, Законом о облигационим односима,
Законом о основама својинскоправних односа,
Законом о јавној својини, Законом о планирању и
изградњи, Законом о експропријацији, Законом о
стечају, Законом о привредним друштвима,
Закоником о кривичном поступку, Кривичним
закоником, Законом о прекршајима, Закон о
извршењу и обезбеђењу, Законом о водама, Законом
о шумама, Законом о пољопривредном земљишту,
Законом о локалној самоуправи, Закон о
правобранилаштву, Закон о комуналним
делатностима, Закон о културним добрима, Законом
о раду, Законом о радним односима у државним
органима,..., разним уредбама које доноси Влада РС,
правилницима које доносе надлежна министарства,
Одлукама које доноси Скупштина општине.

Надлежности, овлашћење и обавезе
правиобранилаштва утврђене су Одлуком о
правобранилаштву општине Параћин, Статутом
општине Параћин, Законом о планирању и изградњи,
Законом о правобранилаштву, Законом о јавној
својини, Законом о јавним набавкама

Организациона структура правобранилаштва

Правобранилаштво је посебан орган основан
од стране СО Параћин. Средства за рада обезбеђена
су у буџету општине и директан је корисник
буџетских средстава.

Послове правобранилаштва обавља
правобранилац општине, заменик правобраниоца и
један запослени (уписничар-администратор).

Рачуноводствене, информатичке и друге
пратеће послове за потребе правобранилаштва
обављају општински органи управе и службе.

Евиденција

Општинско правобранилаштво евиденцију
предмета води по уписницима који су означени са: У,
П, И, Р, ПР, А , ЈП, УС, М.

Значење уписника

~ Уписник У означава предмете који се односе на
управни поступак
~ Уписник П означава имовинско правне  и др.
спорове који се воде пред судовима редовне
надлежности
~ Уписник И односи се на предмете који су у
поступку извршења
~ Уписник Р односи се на ванпарничне предмете у
погледу имовинских и др. правних ствари
~ Уписник ПР односи се на предмете стечаја,
превентиве, писмене опомене пред утужење
~ Уписник А односи се на кривичне и прекршајне
предмете
~ Уписник ЈП односи се на захтеве за конверзију,
мишљења Општинског правобраниоца, упозорења,
обавештења, давање сагласности
~ Уписник УС односи се на управне спорове који се
воде пред управним судом
~ Уписник М односи се на закључење уговора пред
надлежним судом односно нотаром, израду предлога
уговора, закључење споразума, меморандума о
разумевању...

УПИСНИК- У

Број примљених предмета у 2018       63
Број решених предмета за 2018        37
Број предмета који су у току из 2018 26
Број предмета из ранијих година који
су у току

20

Укупан број предмета у раду 46
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УПИСНИК- П

Број примљених предмета у 2018       159
Број решених предмета за 2018у првом
степену

 34

Број предмета који су у току из 2018 125
Број предмета из ранијих година који
су у току

10

Укупан број предмета у раду 135

УПИСНИК- И

Број примљених предмета у 2018       5

Број решених предмета за 2018 4

Број предмета преведених у парницу 1

У току 1

Број предмета из ранијих година који
су у току

2

Укупан број предмета у раду 3

УПИСНИК- Р

Број примљених предмета у 2018 2
Број решених предмета за 2018 2
Број предмета који су у току из 2018 0
Број предмета из ранијих година који
су у току

1

Укупан број предмета у раду 1

УПИСНИК- ПР

Број примљених предмета у 2018 46
Број решених предмета за 2018 25
Број предмета који су у току из 2018 21
Број предмета из ранијих година који
су у току

0

Укупан број предмета у раду 21

УПИСНИК- А

Број примљених предмета у 2018         /
Број решених предмета за 2018         /
Број предмета који су у току из 2018        /
Број предмета из ранијих година који су
у току

       /

Укупан број предмета у раду        /

УПИСНИК- ЈП

Број примљених предмета у 2018 119
Број решених предмета за 2018 110
Број предмета који су у току из 2018 9
Број предмета из ранијих година који
су у току

8

Укупан број предмета у раду 17

УПИСНИК- УС

Број примљених предмета у 2018 5
Број решених предмета за 2018 1
Број предмета који су у току из 2018 4
Број предмета из ранијих година који
су у току

2

Укупан број предмета у раду 6

УПИСНИК- М

Број примљених предмета у 2018 13
Број решених предмета за 2018 13
Број предмета који су у току из 2018         0
Број предмета из ранијих година који
су у току

        0

Укупан број предмета у раду         0

Имовински предмети

~Ради решавања имовинско правних
предмета који се односе на поступак експропријације
и административног преноса непокретности од
предходног власника на корисника експропријације,
примењује се Закон о експропријацији, Закон о
општем управном поступку и Закон о формирању и
изградњи.

Да би се изгрдио објекат јавне намене,
потребно је планским актом предвидети на којој
локацији се гради наведени објекат, па на основу
планског акта израдити пројекат парцелације и
геодетског обележавања а затим утврдити јавни
интерес. Након утврђења јавног интереса приступа
се експропријацији и поступак се води пред
Одељењем за имовинско правне односе. За
експроприсану непокретност плаћа се накнада по
тржишној цени коју утврђује пореска управа. Након
правоснажности решења и утврђене цене закључује
се споразум о накнади. Уколико странке нису
сагласне са предложеним споразумом предмет се
уступа суду. Поступак пред судом води се у складу
са Законом о ванпраничним поступком.
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У току 2018. године на основу утврђених
јавних интереса рађене су експропријације односно
административни преноси имовине са предходних
власника на општину Параћин ради изградње
игралишта «Текстилац». Из претходних година
пренети су предмети који се тичу експропријације по
утврђеним јавним интересима за улице у градском и
приградском насељу, као и предмети који се тичу
експропријације за изградњу Бедема – заштите од
поплве на реци Црници, делом по измењеној траси
од стране ЈВП «Србијаводе». У току су поступци
утврђивања јавног интереса за решавање имовинских
односа у КО Текија.

Све експропријације се раде у складу са
Законом о експропријацији а накнада за изузету

имовину плаћа се по тржишним ценама а по процени
Пореске управе.

У парничним предметима у току је поред
осталог , неколико поступака  по тужбама које се
односе на накнаду због фактичке експропријације и
вредност ових спорова је око 60.000.000,00 динара,
као и ванпарнични предмет за накнаду за
експроприсану имовину ради изградње паркинг
простора у улици Светог Саве у вредности од
8.500.000,00 динара.

Општински правобранилац,
Нена Брајовић

________________________________
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На основу чл.40. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' број 22/18)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној  20.02.2019.године, разматрала је Извештај
о раду Управе за урбанизам, финансије, скупштинске
и опште послове општине Параћин за 2018. годину,
са Извештајем о извршењу финансијског плана у
периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године
и донела

O Д Л У К У

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Управе за

урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин за 2018. годину, са Извештајем о
извршењу финансијског плана у периоду од
01.01.2018. године до 31.12.2018. године.
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II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-353/2019-II од 20.02.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 36. Одлуке о организацији
општинских управа општине Параћин («Службени
лист општине Параћин», број: 19/17, 4/18, 23/18),
Начелница Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин,
подноси

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ЗА 2018. ГОДИНУ

1 ОПШТИ ПОДАЦИ

На основу члана 55. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број: 129/07 и 83/14 - други закон, 101/16 - други
закон и 47/18) општинском управом руководи
начелник управе, кога поставља општинско веће на
основу јавног конкурса, на 5 година.

Општинска управа у складу са законом:
1) припрема нацрте прописа и других аката

које доноси скупштина општине, председник

општине и општинско веће;
2) извршава одлуке и друге акте скупштине

општине, председника општине и општинског већа;
3) решава у управном поступку у првом

степену о правима и дужностима грађана, предузећа,
установа и других организација у управним стварима
из надлежности општине;

4) обавља послове управног надзора над
извршавањем прописа и других општих аката
скупштине општине;

5) извршава законе и друге прописе чије је
извршавање поверено општини;

6) обавља стручне и друге послове које
утврди скупштина општине, председник општине и
општинско веће.

При изради Извештаја примењена је
методологија тако да се садржински односи на опште
податке о раду Одељења и Служби, систем рада у
циљу постизања што бољих резултата, статистички
приказ предмета који су били у раду као и мере за

отклањање пропуста које је начелница управе
наложила.

1.1 Организациона структура

Управом за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове је 2018 године
руководила Данијела Радоњић, Начелница управе, а
у складу са чланом 55. Закона о локалној
самоуправи.

Након спроведеног конкурса, Данијела
Радоњић постављена је 01.02.2017. године на
положај начелнице Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове.

Начелница Управе у складу са чланом 56.
Закона има заменика који је замењује у случају
одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Заменица начелнице Управе је Јелена Костић,
дипл. менаџер, која је након спроведеног јавног
конкурса дана 29.05.2018 године постављена на
положај заменика Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове.

Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове има седам одељења и
служби и то:

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

Ради праћења рада основних организационих
једница и остваривања координације у њиховом
раду, Начелница управе сазива Колегијум.

Колегијум се сазива најмање једном дневно.
У раду Колегијума учествују Заменик

Начелника, Начелници Одељења и Служби, а по
позиву могу присуствовати и Шефови
Одсека/Радних група/Канцеларија/односно поједини
запослени.

Радно време Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове:

Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове ради радним данима
од 7.30 до 15.30 часова.

У Управи за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове не постоји одређено
време за рад са странкама, већ се странке примају
свакодневно у току читавог радног времена.
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Радна недеља износи пет радних дана, пуно
радно време је 40 сати у радној недељи. Распоред
радног времена у оквиру радне недеље одређује
Начелница управе, тако да радни дан по правилу
траје осам сати.

Запослени у Управи за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове раде једнократно.

За запослене у Служби за инспекцијске
послове и Одељењу за општу управу и заједничке
послове уводи се дежурство по позиву call центра.
Физичка  и правна лица пријављују call центру
Управе, потребу за радом Службе за инспекцијске
послове и Одељења за општу управу и заједничке
послове сваког радног дана од 08.30 до 22 часа, а
суботом, недељом и у дане празника за које је
законом прописано да се не ради од 12.00 до 22 часа.
Запослени у call центру Управе позивају дежурног
радника Службе за инспекцијске послове, односно
Одељења за општу управу и заједничке послове или
Начелнике ових служби и обавештавају их о потреби
извршавања одређених послова и радних задатака по
захтеву странака. Дневни и недељни одмор у Служби
за инспекцијске послове и Одељењу за општу управу
и заједничке послове користи се на посебан начин: у
складу одлуком начелника Службе за инспекцијске
послове, односно Начелника Одељења за општу
управу и заједничке послове, а сразмерно
ангажовању запослених с тим да се на тај начин не
прекрши 40-то часовна радна недеља.

Број запослених у Управи за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове:

Број запослених у Управи за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове на дан
31.12.2018. године:

- 2 службеника на положају,
- 81 запослених на неодређено време,
- 4 запослена на одређено време,
- 1 запослена на одређено време која је на
породиљском одсуству,
- 8 лица ангажованих по основу уговора о
привременим и повременим пословима.

1.1.1 РАД УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ФИНАНСИЈЕ, СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ
ПОСЛОВЕ ПО ОДЕЉЕЊИМА И СЛУЖБАМА

1.1.1.1 Одељење за финансије и буџет

У Одељењу за финансије и буџет постоји 1
одсек и 3 радне групе:
- Радна група буџета;
- Радна група трезора;
- Одсек рачуноводства;
- Радна група јавних набавки.

У Радној групи буџета припремљени су
нацрти следећих докумената: Одлуке о завршном
рачуну буџета општине Параћин за 2017. годину,
Одлука о буџету општине Параћин за 2019. годину;
Одлуке о ребалансима буџета за 2018. годину (у мају,
јуну и августу 2018.). Поред нацрта одлука, током
2018. године, урађена су и бројна решења везана за
текућу буџетску резерву, промене апропријација,
отварања нових апропријација, додељивања квота,
давања сагласности на преузимање вишегодишњих
обавеза и друго.

У току године припремани су и следећи
извештаји: Извештаји за Општинско веће (извршење
буџета за период јануар-јун 2018. годину, извршење
буџета за период јануар-септембар 2018. годину).

У Радној групи трезора су евидентирана сва
буџетска примања и извршени сви буџетски расходи
на законски и свеобухватан начин. У главној књизи
Трезора су евидентиране све трансакције, приходи,
примања, расходи и издаци, при чему је обрађено
258 налога за књижење. Извршена је контрола и
постављени приоритети свих приспелих Захтева за
плаћање (укупно 6.659 захтева). Плаћање је
засновано на књиговодственој документацији и
извршено у складу са Одлуком о буџету.

Финансијски извештаји, месечни, периодични
и годишњи су припремани на готовинској основи и
достављени Управи за трезор, и то: преглед

реализације за остварене приходе по месецима,
преглед реализације за остварене расходе директних
корисника по месецима, расходи буџета по месецима
– биланс, подаци за несравњене ставке у току године,
сравњени подаци за Извештај о бруто наплати,
повраћају и расподели јавних прихода, састављени
су и прослеђени обрасци за Завршни рачун КРТ-а за
2017. годину. Обављена  је  сарадња са  пословним
банкама  у  вези  подизања кредита у циљу
финансирања капиталних пројеката планираним
буџетом општине. Вршена је континуирано контрола
доцњи у извршавању финансијских обавеза (РИНО
апликација). Достављани су редовни месечни
извештаји Министарству финансија у вези стања
јавног дуга општине.

У Одсеку за рачуноводство вршени су
послови везани за обрачун зарада и других исплата,
припрема пратеће документације и извештаја
везаних за све исплате, те достављање истих у
прописаним роковима надлежним институцијама.

ПОСЛОВИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
Начелник Одељења 1
Радна група буџета 1
Радна група трезора 1
Одсек рачуноводства 5
Радна група јавних набавки2
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Вршено је месечно ажурирање регистра запослених
код Управе за трезор.  За израду завршног рачуна
извршен је годишњи попис имовине и средстава и
обрачун амортизације. У складу са Законом о
буџетском систему и Уредбом о буџетском
рачуноводству вођена је помоћна књига директних
корисника која подразумева књиговодствену
евиденцију расхода, аналитичке евиденције и
усаглашавање позиција расхода са индиректним
корисницима буџета и главном књигом трезора,
припрему књиговодствених евиденција за израду
кварталних и годишњих извештаја. У оквиру
помоћне књиге директних корисника вршено је
периодично усаглашавање салда обавеза и
потраживања.

Радна група за јавне набавке у  току  2018.
године спроводила је јавне набавке за следеће
дирекне кориснике буџета Општине Параћин тј.
следеће наручиоце:
- Управу за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове;
- Скупштину општине Параћин;
- Председника општине Параћин;
- Општинско веће општине Параћин;
- Општинско правобранилаштво опшине Параћин;
- Буџетски фонд за пољопривреду;
- Управу за пољопривреду и ЛЕР и
- Управу за послове органа општине

У току 2018. године, Радна група за јавне
набавке је спровела укупно 69 (шесдесетдевет)
поступака јавних набавки, за директне кориснике
буџета на основу Закона о јавним набавкама
("Сл.гласник РС", бр.124/2012, 14/15 и 68/15) и то:

Табела 1. Табеларни приказ јавних набавки

Врста
поступка

Број поступака Укупна пр.
вредност
(без ПДВ-а)

Јавне
набавке

мале
вредности

59
поступака:

- Управа за
урбанизам,
финансије,

скупштинске и
опште послове:

- добра – 19
поступака;

- услуга – 23
поступака;

- радова –  4
поступака;

57.871.696,0
0 динара

- Скупштина
општине
Параћин:

- добра – 6
поступака;
- услуга – 3
поступка;

- Председник
општине
Параћин

- добра – 1
поступк

- Општинско
веће општине

Параћин
- добра – 4
поступка

- услуга – 3
поступка

- Општинско
правобранилаш

тво општине
Параћин

- услуга – 1
поступак

- Буџетски фонд
за

пољопривреду
- радови – 3

поступка
- услуге – 2
поступка

-Управа за
пољопривреду

и ЛЕР
- ниједан

поступак није
спроведен

-Управа за
послове органа

општине
- ниједан

поступак није
спроведен

Јавне
набавке из
отворених
поступака

7
поступака:

- услуге – 2
поступка

- радова – 3
поступка

- добра -   2
поступка

31.850.390,0
0  динара

Јавне
набавке из

3
поступка:

- 1 поступак
јавних набавки
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преговара

чких
поступака

– Услуга
коришћења
софтвера за
припрему
пореских
пријава –
решења за
Локалну
пореску

администрацију
(члан 36. став 1.
тачка 2. ЗЈН ) на

основу
позитивног
мишљења

Управе за јавне
набавке бр.404-

02-435/18 од
09.02.2018.год.,

- 1 поступак
јавних набавки

– Набавка
пакета правних
прописа – (чл.
36. ст.1. тач.2)

ЗЈН.), на основу
позитивног
мишљења

Управе за јавне
набавке бр. 404-

02-234/18 од
18.01.2018. год.

- 1 поступак
јавних набавки

– Набавка
услуге

коришћења
софтвера за
финансијску

анализу и
рачуноводство
МЗ – (чл. 36.
ст.1. тач.2)

ЗЈН.), на основу
позитивног
мишљења

Управе за јавне
набавке бр. 404-

02-1486/18 од
13.04.2018. год.
на основу ЗЈН
("Сл.гласник

РС"
бр.124/2012,

14/15 и 68/15);

916.666,00
динара

108.333,00
динара

41.666,00
динара

У току 2018. године није изјављен ниједан
захтев за заштиту права понуђача.

Набавке које су спроводене у 2018. год., и где
су поступци јавних набавки обустављени:

1) Набавка услуга чишћења канцеларија –
пр.вредност 1.666.666,00 дин. (без ПДВ-а)  поступак
јавне набавке мале вредности – наручилац није
прибавио ниједну исправну и прихватљиву понуда;

2) Набавка услуге социјалне заштите (помоћ
у кући) у складу са чл. 39а ЗЈН – поступак јавне
набавке мале вредности – процењена вредност –
13.000.000,00 дин. (за предвиђену услугу не
урачунава се ПДВ-е) – наручилац није прибавио
ниједну исправну и прихватљиву понуду;

3) Набавка услуге социјалне заштите (помоћ
у кући) у складу са чл. 39а ЗЈН – поступак јавне
набавке мале вредности – процењена вредност –
13.000.000,00 дин. (за предвиђену услугу не
урачунава се ПДВ-е) – наручилац није прибавио
ниједну исправну и прихватљиву понуду;

4) Набавка радова на уклањању (рушењу)
објекта – пр.вредност 166.666,00 дин. (без урачунатог
ПДВ-а) – поступак јавне набавке мале вредности,
поступак је обустављен јер  није поднета ниједна
понуда;

5) Набавка радова на уклањању (рушењу)
објекта – пр.вредност 166.666,00 дин. (без урачунатог
ПДВ-а) – поступак јавне набавке мале вредности,
поступак је обустављен јер  није поднета ниједна
понуда;

6) Набавка радова на крчењу шибља, стабала
и осталог растиња у складу са Програмом комасације
у КО Д.Видово – пр. вредност 11.238.525,00 дин. (без
урачунатог ПДВ-а) – отворени поступак – поступак
је обустављен јер понуђена цена за предвиђене
радове је знатно виша тј. понуђена цена је
16.433.687,18 дин. (без урачунатог ПДВ-а) у односу
на процењену вредност предвиђену Програмом
комасације.

Радна група у складу са ЗЈН, је достављала
кварталне извештаје о реализованим јавним
набавкама Управи за јавне набавке за 2018. годину за
дирекне кориснике буџета као и за Буџетски фон за
пољопривреду и то: Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, Председник општине
Параћин, Општинско веће општине Параћин,
Скупштина општине Параћин, Општинско
правобранилаштво општине Параћин, Управу за
пољопривреду  и ЛЕР и Управу за послове органа
општине.

Радна група за јавне набавке је припремала
планове јавних набавки дирекних корисника буџета,
припремала је конкурсну документацију, извештаје о
спроведеним јавним набавкама, одлуке о додели
уговора, припремала уговоре, пратила извршење
спроведених јавних набавки, проверавала окончане
ситуације, помагала индирекним корисницима
буџета приликом припрема планова јавних набавки и
конкурсне документације, као и друге послове по
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налогу начелника.
Радна група такође има обавезу, да прими

квантитативно и квалитативно материјал и опрему за
директне кориснике буџета, да утврди да ли
материјал и опрема одговара траженој
спецификацији из конкурсне документације, да изда
потврду о пријему робе, да преда робу појединим
службама.

Радна група за јавне набавке 2018. године
имала је само 1 запосленог на неодређно време и 1
радника на одређено време. И поред великог
проблема недостатка кадрова, сви послови су
обављени успешно и у складу са законом
прописаним роковима.

1.1.1.2 Одељење за јавне службе

Одељење за јавне службе организовано је у 3
одсека и то:
1. Одсек јавних служби
2. Одсек за вршење надзора над радом јавних служби
3. Одсек за информатику
, пошто је новом организацијом Одсек за локални
економски развој, дијаспору, мала и средња
предузећа и предузетнике прешао у надлежност
Управе за пољопривреду и локални економски
развој.

Начелница Одељења у 2018. години одредила

је радне циљеве запосленима, додељивала радне
задатке, давала упутства и пружала стручну помоћ
запосленима, организовала је, контролисала,
координирала рад Одељења и оценила рад
запослених за 2017. годину; вршила контролу
решења и потписивала решења у управним
поступцима из надлежности Одељења из области:
друштвене бриге о деци, поридиљских права, права
по основу борачко-инвалидске заштите, права на
енергетски угроженог купца;  израдила 2 решења по
примљеним захтевима за остваривање права на
надокнаду трошкова вантелесне оплодње, вршила
надзор на наменским трошењем буџетских
средстава, потписивала захтеве за плаћање
индиректних буџетских корисника и осталих
корисника јавних средстава,  вршила контролу
општих аката јавних предузећа и установа и
израђивала мишљења на иста, мишљења на захтеве
за промену цена комуналних услуга, вршила
контролу  годишњих програма, измену програма и
финансијскигх планова и извештаја јавних
предузећа, кординирала послове из надлежности
спорта, просвете, културе, социјалне заштите, права
националних мањина, избеглих и расељених лица;
контролисала документе за потребе Штаба за
ванредне ситуације и учествовала у раду Штаба као
члан; сарађивала са институцијама од значаја за јавне
службе посебно са Министарством за рад

запошљавање, борачка и социјална питања;
координирала успостављање функционисања
система е-Управе за потребе рада Одељења за јавне
службе;  обављала послове везано за реализацију
уговора јавно приватног партнерства и реализације
обављања комуналних делатности; и учествовала у
раду радних група и тела које је формирао
председник општине и начелница Управе за
урбанизам, финансије скупштинске и опште послове
и то: била је одговорна за праћење Стратегије спорта
у општини Параћин; учествовала је у радној групи за
израду Локалног антикорупцијског плана општине
Параћин, у раду као члан Локалног савета за
запошљавање, у раду као члан Комисије за избор
пројеката у култури, Комисије за доделу новчане
помоћи избеглим и интерно расељеним лицима,

Комисије за доделу хуманитарних пакета хране, у
раду као члан радне групе за изаду Нацрта Статута
општине Параћин. Израдила је и доставила
Министарству за рад запошљавање, борачка и
сцијална питања извештај о реализацији наменских
транфера за услуге социјалне заштите у општини
Параћин по уговору за 2017. годину. Организовала
је, координирала и реализовала техничке послове
Пројекта Реформе локалних фијнасија РЕЛОФ, које
финансира Швајцарска Конфедерација, у
компоненти: унапређење програмског буџетирања;
успостављање система финансијског управљања и
контроле (ФУК-а); унапређење надзора над радом
јавних предузећа; управљење променама. Израдила
је листе пословнох процеса (процедуре и
активности)-мапу пословних процеса за Одељење за
јавне службе за потребе израде Стратегије
управљања ризицима, ради успостављања Система
финансијског управљања и контроле у општинским
управама општине Параћин; похађала је три модула
обуке ''Тренинг тренера'': развој вештина
презентације, дизајнирање обуке и групна динамика;
учествовала на студијском путовању у Ријеци на
тему ''Јавне финансије у Републици Хрватској'';
координирала је у организацији и реализацији четири
обуке за запослене у општинским управама на тему
унапређење комуникација и учествовала на
едукацијама из области унапређења надзора над
јавним предузећима.

ПОСЛОВИ БРОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ

Начелник Одељења 1
Одсек јавних служби 7
Одсек за вршење надзора над
радом јавних служби

4

Одсек за информатику 4
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Одсек јавних служби

Правни послови јавних служби - Саветник за
заштиту права пацијената

У складу са Законом о заштити пацијената у
току 2018. године Саветнику за заштиту пацијената
поднето је 11 прговора, сви су били основани, па је
поступано по сваком приговору пацијената и
достављен је шестомесечни извештај Савету за
здравље. У 2018.години дат је 21 савет пацијентима.

У 2018. години обрађено је 595 захтева у
управном поступаку за остваривање права на
Уверење о стицању статуса енергетски угроженог
купца. Ово право користио је следећи број
корисника: у месецу јануару 168, у фебруарау  214, у
марту 278,  у априлу 314, у мају 343, у јуну 363, у
јулу 367, у августу 366,  у септембру 370, у октобру
369, у новембру 365 и у децембру 383 корисника. До
сваког 25. у месецу достављен је списак енергетски
заштићених купаца Електропривреди Србије.

У 2018. години, у складу са чланом 3. и 19.
Закона о ученичком и студентском стандарду
поднето је и обрађено 720 захтева за издавање
Уверења о просечном месечном приходу по члану
породице ради остваривања права на ученичке и
студентске домове као и права на ученичку и
студентску стипендију и кредите који се финансирају
из републичког буџета.

У складу са чланом 9. Одлуке о
стипендирању изузетно надарених ученика и
студената са територије општине Параћин, за
школску  2018/2019 годину поднето је 22 захтева за
остваривања права на ученичку и студентску
стипендију, обављани су административни, технички
и стручни послови за потребе ове комисије, обрађено
је 9 Уговора за одобрене захтеве.  Такође, обрађено
је 12 Уговора за одобрене захтеве за надокнаду
трошкова интернатског смештаја ученика у Школи
за Музичке таленте у Ћуприји.

Послови заштите и остваривање личних и
колективних права националних мањина,
етничких група, избеглих и расељених лица

Поводом реализације регионалног програма
за збрињавање избеглица, у Потпројекту 7
Компонента 2: спроведен је поступак верификације
корисника рангираних према реду првенства на
основу испуњености услова и броја освојених
бодова, а којима с обзиром на расположива и
уговорена средства из Потпројекта 2  није било
могуће решити стамбену потребу; СРБ 7, компонента
сеоске куће: за 8 корисника, уручење позива о
изјашњавању- за 7 корисника провера по службеној
дужности у РГЗ Београд и ЛПА- Комисија спроводи
поступак: предлог листе, коначна листа, одлука, 7
Уговора о додели бесповратне помоћи, 7

Купопродајних уговора - организација овере код
Јавног бележника, сарадња са потписницима
Уговора, скенирање и достављање документације као
услов за пренос средства за куповину.

Поводом реализације регионалног програма
за збрињавање избеглица у Потпројекту 7
Компонента 1: спровођење поступка верификације
корисника, за решавање стамбених потреба
избеглица куповином стамбених јединица за
кориснике Потпројекта 2, с обзиром на расположиви
и уговорени број стамбених јединица из овог
потпројекта није било могуће решити стамбену
потребу, а који и даље испуњавају услове за
решавање стамбене потребе, укупно 17: у поступку
верификације прибавља се сагласност корисника
(17), изјаснило се 9 корисника за куповину за које
Комисија за избор корисника за потребе корисника
врши увид, прибавља и обрађује личне податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција,
такође и сагласност корисника за могуће одступање
до 9м2 од Законом о избеглицама утврђене
квадратуре стамбене јединице која одговара
потребама породичног домаћинства корисника,
донета Одлука за 9 корисника, сарадња са
потписницима Уговора око куповине стамбених
јединица.

У току 2018. године је два пута реализована
подела хуманитарних пакета хране за најугроженије
породице избеглих и расељених лица по Одлуци
Комесаријата за избеглице и миграције. РС-Комисија
је донела Правилник, расписала јавни позив, донела
Одлуку, у повереништву су примани захтеви,
извршена је расподела.

Реализована је подела једнократне новчане
помоћи за најугроженије породице избеглица и
расељених лица  по решењу Комесаријата за
избеглице и миграције Републике Србије, којим се
одобрава исплата средстава општини Параћин у
укупном износу од 375.000,00 динара, у
појединачном максималном износу до 15.000,00
динара, поступак је спроводила Комисија, у
повереништву су примани захтеви, достављено
правдање Комесаријату.

Подељена је помоћ у огревном дрвету
Решењем о исплати помоћи Комесаријата у укупном
износу од 500.000,00 динара на име помоћи за
набавку огрева социјално угроженим породицама
избеглих и интерно расељених лица, у појединачном
максималном износу по породици до 20.000,00
динара, поступак је спроводила Комисија, у
повереништву су примани захтеви, изабран је
добављач, огревно дрво подељено, достављено
правдање Комесаријату.

У складу са Уговором о сарадњи на
реализацији помоћи за побољшање услова становања
интерно расељених лица док су у расељеништву -
куповина сеоских кућа са окућницом и грађевински
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материјал за поправку или адаптацију предметне
сеоске куће, између Комесаријата и Општине
Параћин, у 2018.години је купљена 1 сеоска кућа и
додељена помоћ у грађевинском материјалу за
адаптацију, достављено правдање обавезе Општине,
рад у Комисији, теренски обиласци.

У складу са Уговором о сарадњи између
Комесаријата и Општине Параћин, за доделу помоћи
у грађевинском материјалу за породице расељених
лица, купљена су 3 пакета помоћи за три породице,
рад у Комисији, теренски обиласци, достављено
правдање Комесаријату.

Достављено 4 извештаја Канцеларији за
људска и мањинска права, Сектор за националне
мањине.

За интерно расељена лица са Косова и
Метохије: достављено 213 захтева за прибављање
података из службене евиденције Комесаријата за
избеглице и миграције Републике Србије у сврху
регулисања личних докумената код Полицијске
станице, издато 176 потврда да су у евиденцији у
сврху овере здравствене књижице, издато 16 потврда
у сврху регулисања личне карте са пријавом
боравишта, издато 18 потврда у сврху регулисања
личне карте са пријавом пребивалишта, издато 16
потврда ради регулисања пасоша са пријавом
боравишта, обрађено 38 захтева за доделу
једнократне новчане помоћи, 22 захтева за доделу
помоћи у огревном дрвету, 54 захтева за доделу
помоћи у хуманитарним пакетима хране, 30 дописа-
враћене легитимације расељеног лица Комесаријату
Служби АОПа –пријава пребивалишта-одузете у ПС
или канцеларији повереништва, 4 дописа - умрли-
враћене легитимације расељеног лица Комесаријату
Служби АОПа, издате 4 потврде – регулисања
стипендије, 4 захтева-достављају се Комесаријату за
издавање дупликата легитимације расељеног лица,
издата 10 потврда ради промене адресе боравишта, 5
захтева упућен Комесаријату ради регулисања
промене на легитимацији расељеног лица, издате 3
потврде ради регулисања стипендије, издате 4
потврде ради регулисања студентског дома, 1 захтев
Комесаријату ради повратка легитимације расељеног
лица која је била одузета, 2 захтева странака ради
издавање сагласности о промени места боравишта–
пријава у Параћину. Затражене сагласности из
повереништва Општина из којих се одјављују.

За избеглице из земље порекла (из Хрватске и
Босне) реализована је сарадња са организацијом,
HCIT- Нови Сад, око прикупљања документације.
Издато је 40 потврда да су у евиденцији ради овере
здравствене књижице, издато 16 потврда ради
продужетка рока важења легитимације избеглог
лица, пријава смрти за 2 лица, 7 предлога решења о
укидању статуса достављено Комесаријату на потпис
и оверу-уручена страници и ПС, 11 захтева за
једнократну новчану помоћ, 16 захтева за доделу

помоћи у хуманитарним пакетима храна, 3 захтева за
помоћ у огревном дрвету.

Послови друштвене бриге о деци,
администартивни послови друштвене бриге о
деци и књиговодствени послови у области
породиљског одсуства -У оквиру наведених послова
обављају се поверени послови Републике Србије,
који се односе на: остваривање права на дечији
додатак (свако тромесечје шаљу се, по службеној
дужности спискови свим школама на територији РС
које похађају корисници дечијег додатка како би се
проверило да ли редовно похађају школу),
остваривање права на родитељски додатак (у оквиру
ког права се врши провера да ли деца школског
узраста редовно похађају школу, као и да ли су сва
деца уредно вакцинисана), рад у апликацији Е-бебе и
прибављање целокупне  документације кроз систем
Е-зупа, остваривање права на породиљско одсуство,
одсуство са рада ради неге детета, одсуство са рада
ради посебне неге детета, кординација између
Секретара Комисије за посебну негу детета ПИО
Фонда и подносиоца захтева за вештачење посебне
неге детета, издавање потврде о висини накнаде
породиља која примљена за тражени период и
контролу и рефундацију средства фирмама које
исплаћују накнаду зараде за време породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета, дечију
недељу. Ови службеници поред поверених послова
координирају рад шалтера у Општинском услужном
центру за пријем захтева из надлежности својих
реферата, вођење евиденције као и остваривање
права на  бесплатан боравак трећег и сваког наредног
детета у вртићима. У 2018. години примљено је 975
захетва за дечији додатак, од тога Параћин има 780
активних корисника, а остали су негативни тј. не
остварују ово право или немају потпуну
документацију па су закључком одбијени због
непотпуне  документације. У 2018. години примљено
је 420 захтева за остваривање права на родитељски
додатак (и то од новембра 2018. године када је
кренуо систем Е- беба) 46 захтева из породилишта, а
остали захтеви непосредно органу. Такође, урађена је
и ревизија права на родитељски додатак у 109
предмета, за бебе које су у складу са новим Законом
о финансијској подршци породици са децом имали
право на увећани родитељски додатак, а рођени су у
периоду од 25.12.2017. године до 30.06.2018. године
У 2018. години примљено је 367 захтева за
породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге
детета. У 2018. години урађено је 32 захтева за
остваривање бесплатног вртића за треће  и свако
наредно дете. У 2018. години примљено је, обрађено
и исплаћено 2191 захтева за исплату породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета. Од тога
1834 захтева за рефундацију средстава за
породиљска права и 357 захтева за исплату накнада
зарада које се врше по преносу средстава из буџета
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Републике.Такође, за 93 корисника обрачуната је и
исплаћена накнада зарада лицима која самостално
обављају делатност и то искључиво за она која су
једино запослена. Реализована су и средства
остварена по основу дечије недеље.

Послови и борачко инвалидске заштите и
просвете: месечно вршена је контрола и овера
извештаја Предшколске установе «Бамби» о боравку
за треће и свако наредно дете. Припремљени су
нацрти решења за исплату једнократне новчане
помоћи за новорођене бебе- 384 решења; за
коришћење паркинг места за лица са
инвалидитетом - 77 решења;  обрађени су поднети
захтеви за субвенционисани превоз  ученика
средњих школа, одобрено је за друго полугодиште
2017/2018 за -218 ученика и за прво полугодиште
2018/2019 за -201 ученика, израђени су спискови и
предати на рефундацију Одељењу за буџет и
финансије.

Из области борачко инвалидске заштите, у
2018. години, обрађена су и припремљена решења и
то за: личну инвалиднину - 52, породичну
инвалиднину - 43, борачки додатак за 7 корисника
сваког месеца, месечно новчано примање - 23
решења, за цивилне инвалиде рата – 8, остала
решења (по коначном годишњем усклађивању,
престанак права, једнократна новчана помоћ) – 30,
уверења о животу за све кориснике, уверења за
субвенције за ''Водовод'' и ЈКП – 51, књижице за
повлашћену вожњу- 8, израда месечних требовања
средстава за кориснике МНП-а и ЦИР за 20
корисника, требовање заосталих примања за 12
корисника. Редовно су уношени и ажурирани подаци
у бази ''Борци Србије'' и у Web апликацији.

Послови припрема за одбрану и ванредних
ситуација – Ажурирање Плана одбране општине
Параћин у складу са Планом одбране Републике
Србије и у складу са променама у општини Параћин
(промена у организациној структури општинске
Управе као и кадровске промене). Ажуриран План
одбране општине Параћин се предаје (нарезан на
ЦД-у) Регионалном центатру Министарства одбране
Крагујевац (квартално). Присуствовано је обукама
везаним за План одбране (ажурирање плана и др.)
организованој од стране Регионалног центра
Министарства одбране у Крагујевцу.  Достављани су
редовни и ванредни извештаји у складу са захтевима
Министарства одбране. Поступано је у  складу са
Планом заштите од пожара и Правилнма заштите од
пожара, вршена је редовна провера апарата за
гашење пожара и притисак у хидранатској мрежи (на
сваких 6 месеци) од стране овлашћене организације.
Обављани су стручни, админисративни и технички
послови за потребе Штаба за ванредне ситуације,
припремљен је материјал за одржавање 20 седница
Штаба за ванредне ситуације. Одржане су 2 редовне
и 18 ванредних, електронских, седница, рађени су

записници као и Закључци и Наредбе који су
пратили те седнице као и достављање Закључака
надлежним службама, јавним предузећима,
оперативним-тимовима и Повереницима ЦЗ.
Поступано је по закључцима који су се односили на
техничке послове службе. Организација и извођење
показне вежбе за припаднике јединице ЦЗ са пробом
опреме (моторних пумпи за црпљење воде, агрегата и
радио станица). Показна вежбва је организована у
периоду од 4 дана. Поступано је по Решењу
инспекције Сектора за ванредне ситуације у
Јагодини. Узето је учешће на симулационој вежби
постављања мобилне опреме на обалама реке
Црнице. Ангажовано је 9 припрадника ЦЗ у
постављању мобилне опреме.  Учествовано је на
изложби опреме за ВС где је ЦЗ имала један штанд за
постављање опреме и за коришћење у ВС и 6
припадника ЦЗ у униформама. Редовно су
(квартално) достављани извештаји Окружном штабу
за ванредне ситуације у Јагодини о стању на
водотоцима 2. реда у општини Параћин као и
извештаји који су тражени од стране Окружног
штаба за ВС. Присуство састанцима окружног Штаба
за ванредне ситуације Организовано је и извршено,
испитивање исправности сирена у систему за
узбуњивање (7 сирена). Примљено је 3 захтева
странака у вези  штета од елементарне непогоде
(удар грома) и извршена је обрада тих захтева и
обиђена су сва домаћинства. Израђени Извештај о
раду Штаба за ВС у 2018.години као и План рада
Штаба за ВС за 2019.годину.

Одсек за вршење надзора над радом јавних
служби

Одсек има Шефа Одсека за вршење надзора
над радом јавних служби и 3 извршиоца и то:
књиговодство пројеката и праћење књиговодствене
исправности финансијских аката јавних служби,
књиговодствене послове месних заједница и послови
у области спорта.

Шеф Одсека за вршење надзора над радом
јавних служби запослени на пословима књиговодства
пројеката и праћења књиговодствене исправности
финансијских аката јавних служби у 2018.
реализовали су следеће послове: обрађено је 4.303
захтева за плаћање индиректних буџетских
корисника, обрађена три квартала месечних планова
за индиректне кориснике, припремљен и
исконтролисан буџет за 2019. годину (индиректни
корисници), контролисани су финансијски планови и
програми рада након доношења Одлуке о буџету и
измена ове Одлуке индиректних буџетских
корисника, контролисани су извештаји о раду
индиректних буџетских корисника за 2017. годину,
контролисани су захтеви за промену апропријација,
контролисана су четири квартална извештаја о
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реализацији годишњег програма пословања јавних
предузећа за 2018. годину, састављена су 4 збирна
квартална извештаја о реализацији програма ЈП и
достављени су надлежном министарству, вршена је
контрола и оверавање ЗИП обрасца, вршено је
месечно извештавање о планираним и извршеним
расходима за плате и броју запослених (ПЛ-1 и ПЛ-
2), контрола образаца 5 за све индиректне кориснике,
контрола завршних рачуна индиректних корисника
буџета за 2017. годину, оверавање обавештења о
намери преузимања обавеза и захтева за преузимање
обавеза за индиректне кориснике, вршена је месечна
контрола спискова запослених у јавним предузећима
и установама, вршено је редовно давање смерница,
упутстава и налога свим индиректним корисницима
буџета, вршена је свакодневна комуникација са
индиректним корисницима буџета и трезором,
вођена је евиденција Регистра запослених, извршено
је архивирање предмета, вршена је Контрола
извештаја  о реализацији пројеката удружења за
реализовање Програма од јавног интереса,
исконтролисани извештаји о реализацији пројеката
за суфинансирање јавног информисања, извршени
обрачуни рата за отплату станова у друштвеној
својини и достављање обавештења, извршене
исплате одобрених једнократних новчаних помоћи
од стране Комесаријата за избеглице РС, вршено
књиговодствено евидентирање промена на
подрачуну штаба за прихват и збрињавање избеглих
и интерно расељених лица општине Параћин,
састављена четири извештаја о извршењу буџета за
Штаб за избеглице и извршено састављање завршног
рачуна за 2017. годину за Штаб за избеглице,
књиговодствени и обрачунски послови, подношење
законских образаца и израда завршног рачуна за
потребе пројекта Реформа пореза на имовину и
Буџетског фонда за развој пољопривреде.

Послови Књиговодства месних заједница –
у току 2018. године обављани су књиговдственo-
административни послови за 41 месну заједницу
(МЗ) - индиректне кориснике буџетских средстава и
то: обрачун и израда појединачних завршних рачуна
за 2017. годину, обрачун и израда консолидованог ЗР
за МЗ за 2017.годину, израда и финансијска
конструкција нацрта линијских финансијских
планова са програмским буџетом за 2018. годину за
сваку месну заједницу појединачно, израђени су
нацрти за измене и допуне финансијских планова у
току 2018.године, израда нацрта захтева за промену
апропријације, обрачун и израда кварталног
консолидованог Обрасца 5 за МЗ, израда
полугодишњег извештаја са учинцима програмског
буџета за МЗ, контрола финансијске документације,
финансијких исправа, фактура, рачуна и окончаних
ситуација. Израда нацрта Уговора за текућа
одржавања или набавку услуга. Успешно је
спроведена промена примаоца рачуна за месне

заједнице у сарадњи са Електродистрибуцијом
Параћин и преко стотинупедесет рачуна уредно
месечно пристижу на адресу општине како би
континуирано функционисала ликвидатура  у складу
са евиденцијом  ЦРФ-а, контрола евидентираних
рачуна кроз ЦРФ, израда извештаја за ресорно
министарство за ангажовање волонтера у 2017.
години, израда прогма за волонтере за 2018. годину и
обрада потребне документације за активирање истог,
израда  нацрта уговора са лицима која приступају
волонтирању по месним заједницама, обрачун по
обрасцу ОПЈ 6 за волонтере, испалта волонтера по
појединачним пореским пријавама као и обрада
пријава кроз он-лајн програм Пореске Управе
Министарства финансија. Вођене су пословне књиге
за 41 МЗ, вршено је евидентирање дневних извештаја
на рачунима МЗ, књижене промене на рачунима  за
41 МЗ као и остале редовне промене у пословању
(укњижено 1865 извода за годину дана) као и
књижене промене биланса стања, регистарција
индиректних корисника МЗ, праћени су
евидентирани рачуни од старне повериоца кроз ЦРФ
апликацију – преко 1.753 унетих фактура за МЗ. До
01.03.2018.године фактуре су се објављивале кроз
РИОНО апликацију. Извршена је припрема и израда
Завршних рачуна, израда Консолидованог
програмског Буџета за месне заједнице за период од
2019.-2021.године, израђени су тромесечни и други
извештаји, реализовани су финансијски и
рачуноводствени послови који су пратили рад
књиговодства, а односе се на МЗ и њихово
пословање.

Послови у области спорта - У 2018. години
референт за послове у области спорта вршила је
контролу завршних извешатаја о реализацији
програма спортских организација за 2017. годину (58
завршних извештаја); обављала техничке послове за
Стручну комисију за оцену годишњих и посебних
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(сачинила 34 записника комисије); учествовала у
изради нацрта општих и појединачних аката из ове
области; вршила конролу и оверу тачности
књиговодствених исправа на основу којих се подносе
захтеви за плаћање одељењу  надлежном за
финансије (229 захтева за плаћање);  вршила је
контролу захтева за пренос неутрошених средстава
(143 захтева); вршила је контролу ревидираних
предлога годишњих програма за 2018. годину (132
ревидирана предлога); вршила је контролу поднетих
предлога годишњих програма спортских
организација за 2019. годину (64 предлога); обављала
је административне, техничке и стручне послове за
Стручну комисију за оцену годишњих и посебних
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта; вршила је контролу
периодичних извештаја о реализацији програма за
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2018. годину; пружала стручне савете странкама и
сарађивала са Спортским савезом општине Параћин.

Одсек за информатику
Према врсти послова којима се Одсек за

информатику бавио у 2018. години, могу се поделити
на следеће врсте послова: 1. Послови информатике,
2. Попис рачунарске и електронске опреме, 3.
Ажурирање веб презентације општинске управе и
израда нове веб презентације, 4. Миграција ЛПА
апликације, 5. Обрада података за центарлни систем
електронских матичних књига, 6. Обрада података
евидеције радног времена. Основно задужење овог
Одсека је било да сви рачунари и опрема коју
користе органи општине Параћин буду у функцији,
пружана је свакодневна помоћ запосленима у
коришћењу рачунара и свих потребних софтвера који
су везани за њихов посао, инсталација и
реинсталација оперативних система са пратећим
програмима, одржавање видео надзора.

1. Послови информатике - Поред одржавања
хардверског дела информационог система Управе,
Одсек се бави и одржавањем софтверског дела ИС.
Сервисирање рачунара и одржавање комплетне
општинске мреже - ово се пре свега односи на
одржавање и поправку свих врста кварова
(надоградња, детектовање кварова, замена делова
који су покварени, бекаповање података као и пренос
података са старог на нови рачунар) које смо у току
2018. године имали често, због прекида ел.енергије.

У циљу унапређења и побољшања хардверске
платформе сукцесивно се мењају рачунари које
набављамо. Тиме се елиминишу трошкови
одржавања у предвиђеном радном веку за те
рачунаре. Одржавање општинске мреже се састоји од
следећих послова:

 одржавање домен сервера
 одржавање комплетне мрежне

инфраструктуре општинске управе
 одржавање широкопојасне оптичке

мреже, одржавање видео надзора (видео
сервера, камера),

 одржавање интерне мреже локалне
порезске администрације.

 контрола саобраћаја апликације за
рамену електроснких порука

 ажурирање и одржавање интернет
презентације општинске веб
презентације - интернет презентација се
свакодневно ажурира и допуњава
новим информацијама (вестима) и
подацима везаним за рад општинских
служби.

2. Попис рачунарске и електронске опреме -
Попис рачунарске и електронске опреме се обавља
на почетку сваке календарске године и састоји се у
следећем: прикупљање података о свакој рачунарској
и електронској опреми којом су задужени запослени
у општинској управи и која је у власништву ОУ
Параћин, израда пописних листова, попис и
уручивање пописних листова корисницима у
Општинској управи, отпис старе и покварене
рачунарске и електронске опреме, извештај о попису.
Одсек за информатику води евиденцију о свим
насталим променама и кретањима рачунарске и
електро опремеу току календарске године.

3. Ажурирање веб презентације општинске управе
и израда нове веб презентације- Започета је израда
поптуно нове презентације ОУ Параћин, са
модернијим интерфејсом (прилагодљив свим
платформама), миграција комплетног садржаја са
постојеће презентације, преслојавање текста из
ћирилице у латиницу.

4. Миграција ЛПА сервера- у 2018. години
извршена је комплетна миграција апликације
локалне пореске администрације на јединствени
систем ЛПА у Београду.

5. Обрада података за центарлни систем
елетронских матичних књига – експорт података
из апликације “Матичне књиге”, преглед, исправка и
слање у базу ЕМК. Извоз података се врши на
дневном нивоу.

6. Обрада података евидеције радног времена-
Увоз података, као и провера учитаних података и
исправка насталих неправилности са безконтактног
читача података са личних евиденционих картица у
апликацију за кадровску евиденцију врши се сваког
радног дана у периоду од 8-8:30h.

1.1.1.3 Одељење за урбанизам и имовинско правне
послове

Одељење за урбанизам и имовинско правне
послове се састоји од три одсека: одсек за урбанизам,
одсек за имовинско – правне послове и Одсек за
спровођење обједињене процедуре у поступку

ПОСЛОВИ
БРОЈ
ЗАПОСЛЕН
ИХ

Начелник Одељења 1
Одсек за урбанизам 5
Одсек за имовинско правне послове 2
Одсек за спровођење обједињене
процедуре у поступку издавања
грађевинске дозволе

3



20.02.2019. _ _СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.2  _61

издавања грађевинске дозволе.
На основу табеларног приказа броја радника

може се видети да Одељење за урбанизам и
имовинско правне послове има 11 запослених, а акт о
систематизацији радних места предвиђа 15
извршиоца. Нису попуњена радна места: Систем
администратор Одсека за спровођење обједињене
процедуре у поступку издавања грађевинске дозволе,
Грађевински послови, Шеф Одсека за урбанизам,
Управни послови у области управљања пословним
простором. За све недостајуће извршиоце предвиђена
је висока стручна спрема архитектонског,
грађевинског смера или друштвеног смера.

Одсек за урбанизам
Одељење за урбанизам и имовинско-правне

послове издаје грађевинске дозволе за грађење
објеката, одобрења за извођење радова на
реконструкцији, адаптацији, санацији, промени
намене, инвестиционом одржавању објеката,
изградњи помоћних и економских објеката, уградњи
унутрашњих  инсталација, издавање  употребних
дозвола,  прати стања у грађевинској области и даје
мишљења на нацрте и предлоге прописа из ове
области, као и друге послове предвиђене законом и
другим прописима. У наведеном периоду у Одсеку за
спровођење обједињене процедуре у поступку
издавања грађевинске дозволе примљено је 1863
предмета од тога 384 управних и 1479 вануправних.

Табела 1. Преглед издатих грађевинских дозвола
према подручју

Подручје Број дозвола

На територији Општине
Параћин (насељено
место Параћин и сеоска
насеља) у складу са
Изменом Плана генералне
регулације насељеног
места Параћин,
("Службени лист општине
Параћин", број 7/2018 од
07.03.2018) . и
''Усклађивање просторног
плана општине Параћин
са одредбама закона
(Сл.гл.бр.72/09 и 81/09)'',
(''Општински службени
гласник'', број 8/2011 од
01.07.2011.год).

75 (75 окончано и
архивирано)

За измену решења о грађевинској дозволи
услед промене инвеститора и промене у току
грађења поднето је 4 захтева, од тога 4 предмета је

окончано и архивирано.
За издавање локацијских услова поднето је

205 захтевa, од тога 10 предмета је у обради а 195
предмета је окончано и архивирано.

За издавање решења о уклањању објекта
поднето је 37 од тога 1 предмет је у обради а 36
предмета је окончано и архивирано.

За издавање потврде о препарцелацији
поднето је 31 захтев (сви предмети су окончани и
архивирани).

Табела 2. Преглед поднетих захтева за извођење
радова за које се не издаје грађевинска дозвола

Врсте захтева Број захтева
за адаптацију и санацију
објеката

3 захтева

за реконструкцију
објекта

49 захтева

за промену намене
објекта

1 захтев

за инвестиционо
одржавање објеката

4 захтева

за изградњу помоћних
објеката и зиданих
ограда

21  захтев

за уградњу унутрашњих
инсталација- гасне и
електроинсталације

67 захтева

Поднето је 71 захтевa за издавање употребне
дозволе, сви предмети су окончани и архивирани.

Поднето је 1479 вануправних предмета

Табела 3.  Преглед вануправнх  предмета

Врста вануправних
предмета

Број захтева

захтев за издавање
уверења о старости
објеката

130 захтева

разна обавештења 292 захтева
пријаве почетка
извођења радова

191 захтева

информација о локацији 466 захтева
обавештења о условима
препарцелације

31 захтев

Решења о одобрењу
извођења радова

                         202 захтева

Велики број грађана правних лица и
предузетника се обраћа овом одељењу са молбом да
им се пронађе из службене евиденције или да
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податак о поседовању или не поседовању
грађевинске дозволе а такође и да се упуте код
надлежних органа (Историјски архив у Јагодини)
ради проналажења потребне документације.

Контролу издавања локацијских и
грађевинских дозвола, контролу донетих планова и
Одлука, најмање једном годишње врши Републички
урбанистички инспектор кроз редован инспекцијски
преглед, а по потреби и по захтеву странака.

Од 2009. године формиран је Регистар
инвеститора који води Одељење за јавне службе и
коме се дотављају све издате грађевинске дозволе, а
од 2003. године се достављају грађевинске дозволе и
општинској грађевинској инспекције.

Сваког месеца до 5. у месецу ѕа претходни
месец, од 2003. године се достављају подаци о
издатим грађевинским дозволама Републичком
Заводу за статистику у Крагујевцу.

Одељење за урбанизам и имовинско правне
послове у складу са Одлуком о привременом заузећу
површина јавне намене доноси решење којим
одобрава заузеће јавне површине испред пословног
простора као и других јавних површина (покретни
мобилијар, бостан и др.) путем лицитације.

Такође ово одељење утврђује режим
саобраћаја, и доноси решења за постављање
саобраћајне сигнализације, а у складу са Одлуком о
јавним паркиралиштима, утврђује паркиралишта на
територији Општине Параћин.

У складу са Одлуком о ауто-такси превозу и
Законом о превозу путника у друмском саобраћају
води регистар кровних ознака такси возила, издаје
ИД картоне возача и ИД картоне возила.

У складу са Одлуком о јавним путевима и
улицама на територији Општине Параћин, ово
Одељење одобрава раскопавање јавних површина, а
такође заузеће јавних површина грађевинским и
другим материјалима.

На основу података из аутоматске обраде
података у 2018-ој години:

- друмски саобраћај – 343 захтева, али са
допунским захтевима има 380 и од тога: 195
предмета за заузеће јавне површине и постављање
рекламних паноа на фасадама зграда, 93 предмета
издавање светлећих кровних ознака за такси возила,
ИД картони такси возача и ИД картони такси возила,
50 предмета измена режима саобраћаја и сагласности
на сигнализацију, 5 предмета решења за утовар и
истовар робе,

- раскопавање јавне површине 4 предмета

Одсек за имовинско-правне послове
У оквиру своје надлежности Одсек обавља

послове и задатке који се односе на :
- имовинско-правне послове (поступци

експропријације, деекспропријације,

административног преноса непокретности;
конверзије, утврђивања земљишта за редовну
употребу објекта; закључивања споразума о накнади
за експроприсану непокретност; поступци отуђења и
давања у закуп грађевинског земљишта јавним
оглашавањем или непосредном погодбом;
прибављања неизграђеног земљишта у јавној
својини; води поступак враћања земљишта,
изузимања поступци по захтевима странака за
враћање сеоских утрина и пашњака; и др.)

- Пoслoви евиденције и управљања имовином
у јавној својини и терета на њима, послови
преузимања непокретности стечене наслеђем,
уговором или другим правним послом, издавања
података из евиденције о имовини, припрема нацрта
одлука и уговора о прибављању, отуђењу и давању у
закуп, односно, располагању имовином, прикупљање
документације за упис имовине у одговарајуће јавне
регистре достављање надлежном органу ради уписа,
вођење јединственог регистра непокретности у јавној
својини општине, процена стања имовине и др.

- Управни послови у области управљања
пословним простором: прибављање, отуђење и
давање у закуп пословног простора, припреме
предлога за давање у закуп пословног простора у
јавној својини општине Параћин, праћење
реализације уговорних обавеза закупаца и корисника
пословног простора у погледу коришћења и
одржавања пословног простора и одржавања
пословног простора, послове везане за поступање са
трајно одузетим и уклоњеним предметима у
поступку инспекцијског надзора, оносно спроводи
продају трајно одузетих возила у складу са Законом
и др.

У Одсеку је запослено једно лице на
имовинско-правним пословима, .
У Одсеку је извршен попис незавршених предмета –
укупно 591 из претходних година. Током
извештајног периода у области  имовинско-правних
послова  било је 112  захтева. Управни поступак је у
току  за 35  предмета из 2017. године и налази се у
различитим фазама, у зависности од садржине
захтева и обавезних радњи у управном поступку
(обавезе вештачења, позив за допуну захтева,
одржавање усмених расправа, прибављања података
по службеној дужности од органа који о њима воде
службену евиденцију: РГЗ-СКН Параћин, Пореске
управе, Агенције за реституцију, Полицијске станице
Параћин, Основног суда у Параћину, Јавног
бележника у Параћину и др., неопходних за
доношење управног акта) и то: 16 за установљење
службености од кога су 14 окончани, а 2 у току, 24 за
експропријацију од чега је 10 окончано,  од укупно
57 предмета који се односе на располагање
грађевинским земљиштем било кроз поступак јавног
надметања или непосредном погодбом спроведен је
поступак и донета су решења у 8 предмета за
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отуђење, док је за 17 у току поступак, остала 32 су
вануправи који су завршени.  На захтев Агенције за
реституцију достављено је 12 обавештења по
траженим захтевима. У извештајном периоду на
захтев општинског правобранилаштва, по  започетим
поступцима у претходним годинама донето 18
решења о експропријацији, а за 12 је израда у току. У
два предмета је поступала Комисија за повраћај
земљишта по основу ПЗФ-а, од којих је један решен.
По једном захтеву за конверзију донет је закључак о
прекиду поступка, до окончања поступка пред
Агенцијом за реституцију.

- Пoслoви евиденције, управљања имовином и
стамбени послови

У 2018. години из делокруга ЈЛС
прописане Законом о становању и одржавању зграда
(''Службени гласник РС'', бр. 104/2016), општина
Параћин усвојила је на основу члана 61. став 7. и 9. и
члана 64. став 1, 3. и 5. Одлуку 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.

На основу члана 76. Законом о становању и
одржавању зграда (''Службени гласник РС'', бр.
104/2016), општина Параћин донела је Одлуку о
општим правилима кућног реда у стамбеним и
стамбено-пословним зградама на територији
општине Параћин.

У 2018. години обрађено је укупно 175
предмета од тога:

- 86 предмета односила су се на ново уписане
стамбене заједнице у регистар

- 46 предмета су се односила не промену
управника

- 42 предмета су обрађена по службеној
дужности (промена подтака везана за стамбену
заједницу)

- извршено је брисање једне стамбене
заједнице из Регистра ради формирања нове
Стамбене заједнице

- у једној стамбеној заједници уведена је
принудна управа

У оквиру одељења се налази стручно лице
геодетске струке које за потребе одељења врши
идентификацију парцела и објеката у РГЗ катастар
непокретности у Параћину, прибавља податке и у
поступку експропријације и утврђивања службености
на увиђај и на лицу места врши идентификацију
парцела и објеката.

Процена утицаја на животну средину - донето је 1
решење да је потребна процена утицаја на животну
средину а 5 решења да није потребна процена
утицаја на животну средину, издато је 1 Мишљење за
стратешку процену утицаја на животну средину, за 8

захтева од стране Министарства заштите животне
средине организована је презентација или јавни увид
везано за студије о процени утицаја на животну
средину за пројекте за које је надлежно наведено
Министарство а који се реализују на територији
наше општине.

Озакоњење објеката- Одељење за урбанизам је у
2018 години донело 686 Решење о озакоњењу
објеката у складу са Законом о озакоњењу објеката,
урађено је 800 обавештења о могућности озакоњења
као и 1000 обавештења за допуну документације.

Планови усвојени у току 2018. године:
-Измена Плана генералне регулације

насељеног места Параћин, СЛО  од 07.03.2018.
-План детаљне регулације археолошког

налазишта Дреновац, СЛО 20/2018 од 11.10.2018.
Планови чија је израда у току

-План детаљне регулације јужног дела
туристичког излетишта Грза-од раскрснице државног
пута I Б реда бр. 35 до потеса "Папрадина", са обе
стране државног пута II Б реда бр. 388

-План детаљне регулације површинског копа
кречњака "Крајњи рид" у Клачевици

-План детаљне регулације за заштиту
непокретних културних добара од великог значаја
(споменика културе) на подручју Петрушке области

-План детаљне регулације за заштиту
непокретних културних добара од великог значаја
(споменика културе) и издградњу пута Забрега-
Сисевац

-План детаљне регулације на потесу
општинског пута Поповац-Стубица, од фабрике
цемента до раскрснице са транспортним путем за
површински коп лапорца "Трешња"

-План детаљне регулације Стубица-
видиковац

-План детаљне регулације за проширење
гробља у селу Плана.

На основу предњег извештаја може се
закључити и констатовати да Одељење испуњава
утврђене обавезе како према грађанима тако и према
организацијама и органима локалне самоуправе и
поред тога што је недовољан број стручних радника
урбанистичке, грађевинске, правне и саобраћајне
струке.

1.1.1.4 Служба за инспекцијске послове

ПОСЛОВИ БРОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ

Начелник Одељења 1
Одсек Комуналне инспекције 3
Грађевинска инспекција 1
Просветна инспекција 2
Инспекција за заштиту животне 1



________________________СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.2_ ____ ____ _  20.02.2019.64
средине
Одсек за извршење аката општинске
управе

2

Административни послови 0

Служба за инспекцијске послове обавља
послове који се односе на: контролу извођења радова
и изградње грађевинских објеката, израду решења о
рушењу  и уклањању објеката за објекте који немају
грађевинску дозволу, израду нормативно правних
аката и административно – техничких послова
којима се уређују и обезбеђују услови и мере које је
потребно спровести и обезбедити у току рушења и
уклањања објеката, заштиту животне средине, надзор
над применом прописа у области комуналне
делатности и доношење решења из области
надлежности комуналне инспекције, подноси
прекршајне пријаве из своје надлежности, врши
послове инспекцијског надзора над применом Закона
о превозу у друмском саобраћају, послове просветне
инспекције, спроводи поступак извршења аката
органа управе, израђује нацрте аката из надлежности
службе за потребе органа општине, обавља и друге
послове у складу са законом и актима органа
општине.

Послове из надлежности Службе за
инспекцијске послове организује Начелник службе у
сарадњи са Шефом одсека Комуналне инспекције.

Сваки инспектор је овлашћен да води
управни поступак, доноси управна акта и подноси
захтеве за покретање прекршајног поступка, водећи
рачуна о правилној примени закона и прописа
донетих на основу закона.

Поступање инспектора Службе за
инспекцијске послове се спроводи по службеној
дужности и по пријавама грађана које су примане
писменим путем, телефонским путем и преко Call
centra. У случају да пријаве грађана нису у опису
послова за поступање Службе за
инспекцијскепослове, исти су упућени да се обрате
надлежним органима са потпуним информацијама о
ком органу се ради.

Служба за инспекцијске послове је у 2018.
години задужила 757 предмета. Од тога је решено
645.

Грађевинска инспекција

Обавља послове инспекцијског надзора над
изградњом објеката на територији општине за које
одобрење за изградњу издаје општина. Проверава да
ли предузеће, односно друго правно лице, односно
радња која гради објекат, односно лице које врши
стручни надзор, односно лица која обављају поједине
послове на пројектовању или грађењу објеката
испуњавају прописане услове, да ли је за објекат који
се гради, односно за извођење радова издато
одобрење за изградњу, да ли је почетак грађења

објекта, односно извођења радова пријављен на
прописан начин, да ли је градилиште обележено на
прописан начин, да ли се објекат гради према
одобрењу за изградњу и главном пројекту, да ли
извршени радови, односно материјал, опрема и
инсталације који се уграђују одговарају закону и
прописаним стандардима, техничким нормативима и
нормама квалитета, да ли је извођач радова предузео
мере за безбедност објекта, суседних објеката,
саобраћаја, околине и заштиту животне средине, да
ли на објекту који се гради или је изграђен постоје
недостаци који угрожавају безбедност његовог
коришћења и околине, извођач радова води
грађевински дневник и књигу инспекције на
прописани начин, да ли се у току грађења и
коришћења објекта врше прописана осматрања и
одржавања објекта, је за објекат који се користи
издата употребна дозвола, да ли је употребна дозвола
издата на прописан начин.

Грађевинска инспекција у 2018. год. имала је
80  предмета. Од укупног броја предмета 59 су по
пријави грађана од којих 10 предмета није решено, а
21 су по службеној дужности, 1 није решен. Било је 5
решење о уклањању објеката, једно нује решено.
Вануправних је било 9 предмета, односе се на
пријаву радова и сви су решени.

Почев од 12 марта.  2018 године Грађевинска
инспекција има једног грађевинског инспектора.

Инспекција за заштиту животне средине

Oбaвљa пoслoвe инспекцијског надзора који
се односе на примену мера прописаних Законом о
заштити животне средине, управљања отпадом,
хемикалијама,  доноси записнике, рeшeњa са
наложеним мерама као и решења пoтрeбнa зa рaд
привaтних прeдузeтникa, обавља и друге послове
одређене Законом. Инспекција за заштиту животне
средине Службе за инспекцијске послове ОУ
Параћин је у 2018.г. имала 58 предмета примњених
преко писарнице, а по службеној дужности је било
10 предмета. Највећи број предмета је из области
управљања отпадом који је решен кроз редовне и
ванредне инспекцијске надзоре.Током инспекцијске
контроле сачињено је 19 записника у којима је
костантовано затечено стање са описом
неправилности, као и мерама које треба предузети
ради отклањања недостатака и роком за поступање
по наложеним мерама и донето је 4 решења. Урађене
су 4 контролне листе које се односе на емисију
штетних и загађујућих материја у ваздуху једна се
односи на управљање отпадним гумама. Поднето је 3
захтева за утврђивање испуњености услова заза
обављање енергетске делатности и урађено је два
извештаја. Остали надзор се односи на пријаву дима
и непријатних мириса, употребу пестицида, бука у
угоститењским објектима, отпадне воде, паљење
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ватре и др. Инспектор је вршио и увиђаје по  налогу
јавног тужилаштва, полицијске станице и
Министарства за заштиту животне средине. Вођен
поступак по службеној дужности који се односи на
испуњеност услова за  рад базних станица мобилне
телефоније (operatera ТELEKOMA, VIPA,
ТЕLENORA) на територији Општине Параћин.
Спроведена контрола управљања отпадом (неопасног
и инертног отпада) у складиштима за управљање
отпадом, вулканизерским радњама, перионицама,
надзор-испуњеност услова бензинских станица за
добијанје лиценци-од тога је један одустао од
захтева, вођен је поступак по службеној дужности
који се односи на предузећа која имају изворе
загађивања ваздуха (котларнице, угоститељске
радње, пекаре).

У погледу врсте надзора вршен је редовни,
ванредни, теренски и канцеларијски у складу са
годишњим планом.Остварена је сарадња са другим
инспекцијама која се огледала у заједничким
изласцима контроле рада угоститељских објеката,
бука у животнј средини, заузеће јавне површине
итд.По свим предметима се поступало у року који је
у складу са Законом о општем управном поступку.

Писаних притужби на рад ове инспекције у
току 2018 те није било.У току 2018 те организована
је обука од стране Министарства за заштиту животне
средине којој инспектор није
присуствовао.Инспектор није имао службени
аутомобил већ је теренски надзор обављао са
комуналним инспекторима.

На територији општине Параћин послове
обавља  1 извршилац.

Комунална инспекција

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, наређује уклањање 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, врши контролу држања и
чувања домаћих животиња и кућних љубимаца,
сачињава записнике,доноси решења и подноси
прeкршajнe приjaвe. У току 2018. године Комунална
инспекција је обрадила 367 предмета. До сада је
окончано 354 предмета. Радно време комуналних
инспектора који покривају градске и сеоске месне
заједнице је организовано радним данима од 07:30-
15:30 часова. Суботом од 08-13 часова. У преосталом

временском периоду пријаве грађана се примају и
прослеђују преко Call centra. У току редовних
активности вршена је контрола поштовања норми
прописаних Одлуком о обављању комуналних
делатности и других општинских Одлука, а нарочито
заузећа јавне површине робом, расхладним
уређајима, летњим и зимским баштама и рекламним
паноима. Контроле су вршене у циљу провере
поседовања одобрења Оделења за Урбанизам и
имовинско правне послове, те је у случају
непоседовања овог одобрења решењима наложено
прибављање истог. Укупно је поднето и 12 захтева
за покретање прекршајног поступка Прекршајном
суду  Параћин.

Контролисано је чишћење, одржавање и
раскопавање јавних површина као и одржавање
јавних зелених површина. Одржавање саобраћајних
површина и сигнализације, одржавање атмосферске
и фекалне канализације и чишћење снега кроз
контролу чишћења од стране грађана и надзор над
радом зимске службе чишћења и одржавања улица и
путева у зимском периоду. Вршена је стална
контрола градилишта (прописно постављање ограда
око истих, прљање и оштећење улица и тротоара,
запушавање уличних сливника грађевинским
материјалом).

Предузимане су мере на уклањању
нерегистрованих и хаварисаних возила, комуналног
отпада и дивљих депонија. Такође вршена је
контрола рада јавних предузећа која се баве
комуналним делатностима а нарочито ЈКП Параћин
коме је донето више решења ради предузимања мера
по Одлуци о обављању комуналне делатности на
сакупљању, транспорту и депоновању чврстог
комуналног отпада са територије општине Параћин .
Вршена је контрола уличне продаје за 8. март,
уличне продаје за Ускрс, уличне новогодишње
продаје, уличне продаје лицитацијом добијених
места по Програму за постављање привремених
објеката на територији Општине Параћин у улици
Краља Петра I и продаја бостана на територији града.
Комунални инспектор задужен за поступање по
Одлуци о држању животиња је вршио контроле
поступања по прописаним нормама, прослеђивала
пријаве грађана служби Зоохигјене о локацијама на
којима се налазе пси луталице ради даљег поступања
ове службе. У 2018. години је доносио решења и
подносио захтеве за покретање прекршајног
поступка за непрописно држање кућних љубимаца.

Донето је 106 решења. Сачињено је 10
службених белешки о контроли чувања паса у 604
сеоска домаћинства. Сачињено је 12 службених
белешки о контроли чувања паса у 590 домаћинства
у граду. Поднето је 5 захтева за покретање
прекршајног поступка. Укупно је било 172 предмета
од којих није решено 15 по захтеву странке.

Комунална инспекција је примала пријаве
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грађана  писменим путем, телефонским путем и
преко Call centra. Укупно је било 150 примљених
пријава и издатих налога од стране Call centra. По
свим налозима је поступљено а пријаве су се
углавном односиле на непрописно паркирање,
извођење радова на јавним површинама када исте
нису доведене у пређашње стање, непрописно
чување и шетање паса, изливање фекалије на јавну
површину, непрописно постављене контејнере, шут
гране и коров на јавној површини, недостатак
поклопца на шахтама, изливање воде услед
атмосферских падавина, постојање дивљих депонија,
уличне продаје воћа и поврћа, укоровљени и
запуштени плацеви итд.

Просветна инспекција

У 2018. години Просветна инспекција је
имала 56 предмета. Од укупног броја инспекција је
извршила 6 редовних теренских надзора. Одрађено је
30 ванредних теренских контролних надзора.
Инспекција је одрадила 20 надзорa по захтевима
странака. Вршен је пријем странака. Поступање по
захтевима школа и установа за верификацију нових
профила укупно 5 предмета. Инспекцијски надзор 2
предмета (продужени боравак).

Служба за инспекцијске послове је у току
2018. године учествовала у сачињавању нацрта
општинских одлука. Служба за инспекцијске послове
наставља даљи рад на ажурности и ефикасности
поступања у управним предметима, уз стриктно
придржавање рокова и правила прописаних Законом
о општем управном поступку и других позитивних
прописа Републике Србије, уз поштовање начела
пружања помоћи странци, с обзиром да нисмо само
орган који примењује право већ и сервис који треба
да омогући грађанима да што лакше остваре њихова
права и правне инстересе.

1.1.1.5 Служба за скупштинске и нормативне
послове

ПОСЛОВИ БРОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ

Начелник Службе /
Радна група за нормативне
послове органа општине

2

Радна група за хитне
интервенције-Кол центар,
Народна канцеларија

3

Радна група за послове
протокола

2

Радне групе и одсеци у оквиру Службе за
скупштинске и нормативне послове су: радна група
за нормативне послове органа општине, радна група

за хитне интервенције-Кол центар, Народна
канцеларија и радна група за послове протокола.

Рад Службе условљен је динамиком
одржавања седница Скупштине општине, њених
радних тела, седница Општинског већа,
активностима Председника општине, чланова
Општинског већа и одборника.

Служба за скупштинске и нормативне
послове за потребе органа општине редовно је
подносила извештаје Агенцији за борбу против
корупције.

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 и 1 Правилник.
Служба за скупштинске и нормативне послове
радила је на стручним и организационим пословима
за потребе Скупштине општине, у вези са припремом
и одржавањем свих седница Скупштине општине и
њених радних тела. На овим пословима била су
ангажоване: радна група за скупштинске и
нормативне послове органа општине, радна група за
послове протокола.

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.

Одржане 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

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
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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

За радна тела Скупштине припремани су од
стране Радне групе за скупштинске и нормативне
послове органа општине извештаји и закључци и
давана мишљења.

Општинско веће
Служба за скупштинске и нормативне

послове у 2018. години обављала је и све стручне,
административне и техничке послове за потребе
органа општине, а нарочито послове у вези са
припремом и одржавањем седница Општинског већа.
Радна група за скупштинске и нормативне послове
радила је на припреми нацрта аката које доноси
Општинско веће, пружању стручне помоћи, давању
правних мишљења, обављала стручну и техничку
припрему седница Општинског већа, обавештавања
чланова Општинског већа о седницама, као и на
припреми и умножавању материјала за потребе
седница Општинског већа. Ова Радна група радила је
такође и на вођењу записника са седница
Општинског већа, изради Извода из записника са
седница Општинског већа, обради целокупних
седница, и друге стручне и техничке послове на
припреми седница Општинског већа, изради аката
која доноси Општинско веће, пружала је помоћ
члановима Општинског већа у вези са питањима из
њихове области и радила друге послове у складу са
Законом и Статутом и другим актима.

У 2018. години одржано је 100 седница
Општинског  већа. Прва седница Општинског већа у
2018. години одржана је 08.01.2018. године.
Општинско веће у 2018. години донело је 5 одлука, 1
програм, 148 решења, 105  закључака, 7 правилника.
Општинско веће је утврдило предлоге и упутило
Скупштини општине 116 закључака и 191 предлог на
разматрање и усвајање.

Председник општине
Служба за скупштинске и нормативне

послове - Радна група за нормативне послове органа
општине обављала је у  2018. години  све  стручне,
административне, организационе и техничке послове
за потребе Председника општине.

Радна група за послове протокола у 2018. години
организовала је протоколе приликом посета општини

Параћин, приликом организовања разних
манифестација у општини, посета делегација из
побратимских општина, приликом доделе јавних
признања, прилоком свечаности поводом Дана
општине и друге протоколарне послове.

Радна група за хитне интервенције- Кол центар,
Народна канцеларија у 2018. години примала је
пријаве грађана, правних лица и предузетника које се
односе на рад јавних предузећа која обављају
комуналну делатност и на основу поднетих пријава
давала је налоге за отклањање недостатака
надлежним и одговорним лицима у овим
предузећима и Служби за инспекцијске послове.
Прикупљала је повратне информације о извршењу
налога и по потреби достављала извештаје
председнику општине. Радна група за хитне
интервенције - Кол центар, Народна канцеларија у
2018. укупно је Служби за инспекцијске послове
проследила 116 налога који су се углавном односили
на: непрописно паркирање возила; непрописно
чување паса; заузећа јавних површина; запуштених и
зараслих у коров плацева и др. Јавном комуналном
предузећу ''Параћин'' je прослеђен 101 налог који се
углавном односе на: изношење смећа и пражњење
контејнера; изношење кабастог смећа; сакупљање
лешева угинулих животиња са јавних површина;
чишћење и прање улица. ЈП Дирекцији за изградњу
општине Параћин прослеђено је укупно 146 налога
који се углавном односе на: замену сијалица на
јавној расвети; одржавање шахти; постављање
поломљених стубића; постављење поломљених
саобраћајних знакова; одржавање зелених и
парковских површина у граду; сређивање ударних
рупа у асфалту и др. Јавном предузећу ''Водовод'' у
Параћину у 2018. години упућено је 18 налога који
су се углавном односили на: кварове на водоводној
мрежи, запушене шахте за фекалну канализацију;
постављање поклопаца шахта и сл.

1.1.1.6 Одељење за локалну пореску
администрацију

ПОСЛОВИ БРОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ

Начелник Одељења 1
Инспектор канцеларијксе контроле 1
Инспектор теренске контроле 1
Аналитичко-порески послови
пореза на имовину

1

Аналитичко-порески послови
осталих локалних јавних изворних
прихода

1

Аналитичко-порески послови
принудне наплате

1

Оператер 1
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Број запослених у Одељењу је на дан
31.12.2018. године 7 запослених на неодређено

Законска регулатива која се примењује у раду
ЛПА је: Закон о пореском поступку и пореској
администрацији, Закон о финансирању локалне
самоуправе, , Закон о општем управном поступку,
Закон о порезима на имовину, Закон о инспекцијском
надзору, Закон о накнадама за коришћење јавних
добара, Закон о планирању и изградњи, Закон о
условном отпису камата и мировању пореског
дуга,Закон о републичким административним
таксама,Закон о привредним друштвима,Правилник
о поступању пореске управе и пореског обвезника у
поступку одлагања и плаћања дугованог пореза на
рате,  Правилник о пореском рачуноводству, Уредба
о канцеларијском пословању, Правилник о
обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на
имовину, Правилник о условима и начину вођења
рачуна за уплату јавних прихода и распоред
средстава са тих рачуна, Правилник о начину
подношења пореске пријаве за порез на имовину
преко јавног бележника. Такође ЛПА у свом раду
примењује и Одлуке Скупштине оптине Параћин и
одлуке Општинског Већа: Одлука о локалним
комуналним таксама, Одлука о стопама пореза на
имовину, Одлука о стопи амортизације, Одлука о
утврђивању просечних цена квадратног метра
непокретности, Одлука о коефицијентима за
утврђивање пореза на имовину обвезника који воде
пословне књиге, Одлука о накнади за заштиту и
унапређење животне средине, Одлуку о условном
отпису камате и мировању пореског дуга.

Софтвер на коме ради ЛПА је софтвер
института Михајло Пупин и на овом софтверу ради
више од 90% локалних пореских администрација.
Софтвер се користи за рад локалних пореских
администрација и с обзиром на честе измене
законских прописа и софтвер се стално допуњује и
надограђује.

Табела 1. Локални изворни приходи за 2018. годину
које решењем утврђује ЛПА

Локални изворни приход број
решења

Порез на имовину физичких лица 21.740
Порез на имовину правних лица 219
Локална комунална такса за истицање
фирме на пословном простору

160

Накнада за заштиту и унапређење
жив.средине

    5

Локална комунална такса за заузеће
јавне површине

105

На основу купопродајних уговора и

оставинских решења у 2018. год је примљено 1.650
пореских пријава за порез на имовину . Послате су
опомене  у 2018. години за дуг изнад 1.500 дин и број
послатих опомена је 6.401, број пријављених
потраживања за предузећа у ликвидацији 8 а за
стечај 3. Број пореских обвезника који је искористио
могућност да порески дуг плати на рате је  149 , и на
основу тога је урађено 149 решења за репрограм
пореског дуга и могућност отписа пола камате на
порески дуг, број изјављених жалби по основу
укидања решења за репрограм је 9. Број изјављених
жалби за локалну комуналну таксу за истицање
фирме на пословном постору је 1.

Послови одељења за локалну пореску
администрацију су и издавање уверења за различите
потребе: остваривања права на материјално
обезбеђење, остваривање права на умањење рачуна
за струју, дечји додатак, ослобађање од пдв-а
приликом куповине првог стана, за потребе подизања
кредита, за затварање предузетничке радње, за
потребе учешћа на тендеру, за промену презимена,за
отпуст из држављанства и сл. Укупан број издатих
уверења у 2018. години је 2.033.

На основу Закона о пореском поступку и
пореској администрацији порески обвезник има
право и на повраћај више или погрешно наплаћеног
пореза и по том основу у 2018. години је урађено 235
решења.

У протеклој 2018. години, порески теренски
инспектор је имао  57 излазака на терен и предмета, и
то: по захтеву пореског обвезника а и по службеној
дужности, који подразумевају пријем захтева,
припрему по захтевима у смислу проналажења,
контроле и упоређивања постојећих аката који се
тичу предмета, излазак на терен, састављање
записника и предузимање службених радњи у
зависности од чињеничног стања  на терену.

Број обнова поступака у 2018. је 53, број
изјављених жалби 1.

У 2018. години одељење за локалну пореску
администрацију и даље је контиунирано радило на
пословима ажурирања базе пореских обвезника (
позиви пореским обвезницима који су легализовали
своје објекте, спровођење оставинских решења и
купородајних уговора), унос у базу бројева
катастарских парцела, пријем пореских обвезника и
пружање стручне помоћи за опорезивање
некретнина.

Важно је рећи да у одељењу за локалну
пореску администрацију, које ради са великим
бројем физичких и правних лица за ефикаснији и
продуктивнији рад је потребан много већи број
стручних запослених од тренутног броја запослених,
што се закључује да је обим посла изузетно велики и
да постоји велики мањак запослених.

У циљу ефикасније сарадње са пореским
обвезницима, на сајту локалне самоуправе Парћин
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(www.paracin.rs) су доступни сви обрасци које у
свом раду примењује локална пореска
администрација.

1.1.1.7 Одељење за општу управу и заједничке
послове

ПОСЛОВИ БРОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ

Начелник Одељења 1
Шеф Одсека 1
Руководилац радне групе 2
Одсек за општу управу 9
Одсек за заједничке послове 6
Радна група за управљање људским
ресурсима

1

Радна група за превозничке услуге 1

Током 2018. године у овом Одељењу је радио 21
запослени.

Ово Одељење врши поверене послове
државне управе, као и послове одређене Одлуком о
организацији Општинских управа, при чему води
управни поступак, придржавајући се одредаба Закона
о општем управном поступку и одредаба посебних
закона, као и правилника, уредби и упутстава.

Радна група за превозничке услуге у Одсеку за
заједничке послове је задужена да утврђује и
реализује дневни распоред превоза, води евиденцију
о пређеној километражи за свако возило,
потрошеном гориву, стара се о одржавању и
поправци возног парка:

Остали послови који су обављани у 2018. години:

радници који обављају послове матичара и начелник
Одељења редовно контактирају грађане путем
електронске поште и упућују их како да на најбржи
начин остваре своја права, а врше и пријем захтева за
издавање извода и уверења које издаје ово Одељење
преко е-управе. У 2018. години је завршен пренос
података из матичних књига (рођених, венчаних и
умрлих) општине Параћин и књиге држављана
општине Параћин у електронску форму. Врши се
свакодневно ажурирање кадровске евиденције
запослених, подношење електронских пријава на
Порталу ЦРОСО, достављају се извештаји
надлежним службама, начелницима Упрaва и
одељења, редовно се обављају послови управљања
људским ресурсима (управљање учинком и
оцењивање, стручно усавршавање), подношење
извештаја Управном инспектору о подацима из
области радних односа, о начину вођења
Јединственог бирачког списка који се води за

територију општине Параћин, као и из евиденције о
примљеним и архивираним предметима. Одељење
сарађује са Националном службом за запошљавање у
складу са потребама Општинских управа, ради на
ажурирању електронске евиденције долазака и
одлазака са посла, на подношењу пријава за
полагање државног стручног и посебних стручних
испита за службенике, контактира са Министарством
државне управе и локалне самоуправе,
Министарством за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, Народном банком Републике
Србије, Заводом за израду новчаница и кованог
новца, Поштом Србије, Основним судом у Параћину,
Вишим судом у Јагодини, Полицијском станицом у
Параћину, Полицијском управом у Јагодини, МУП-
ом РС, сарађује са другим општинским управама,
ради на одвајању безвредног регистратурског
материјала, његовом пописивању, као и подношењу
захтева Историјском архиву у Јагодини за давање
сагласности на његово уништење, припрема нацрта
Одлуке о општинским административним таксама и
накнадама за услуге које врше Општинске управе,
врши попис и уништење печата због израде нових по
налогу Управног инспектора, стара се о одржавању и
чувању зграда Општинских управа и осталих
просторија и зграда у власништву општине Параћин
и стараа се о реду и њиховој чистоћи, стара се о
достави различитог материјала (обавештења, флајера
и сл.) као и информација о раду органа општине.

Табела 1. Поступање по предметима

ПОСЛОВИ ВРСТА АКАТА Број
аката

Упис у матичну
књигу рођених

687

Упис у матичну
књигу венчаних

316

Упис у матичну
књигу умрлих

695

Издато извода из
матичне књиге
рођених

13460

Издато извода из
матичне књиге
венчаних

3489

Издато извода из
матичне књиге
умрлих

4794

Издато уверења о
држављанству

4590

Смртовнице 695

Одсек за
општу управу,
Матичар

Уверења о
слободном брачном
стању

218
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Уверења о
издржавању

/

Издато извода из
матичне књиге
рођених на
интернационалном
обрасцу

657

Издато извода из
матичне књиге
венчаних на
интернационалном
обрасцу

62

Издато извода из
матичне књиге
умрлих на
интернационалном
обрасцу

17

Статистички
извештаји

1710

Извештаји разним
органима и промене
кроз матичне књиге

1445

Одређивање и
промена личног
имена, записници

16

Уверења о животу 60

Оверене потврде о
животу

467

Уверења о
издржавању

33

Решења о исправкама
података у матичним
књигама (рођених,
венчаних, умрлих)

9

Решења о промени
личног имена

55

Решења о накнадним
уписима у матичне
књиге

18

Решења о дозволи
ексхумације
посмртних остатака

1

Одсек за
општу управу,
грађанска
стања

Решења о
објављивању на
огласној табли

236

Правна помоћ писани
поднесци разним
органима

118Одсек за
општу управу,
послови
правне помоћи Усмени савети у

2018. години
240

Решења о упису и
променама у
бирачком списку

3203

Потврде о бирачком
праву

28
Одсек за
општу управу, Решења о 145

распоређивању
Решења о годишњем
одмору

139

Потврде 82

бирачки
списак,
послови
кадровске
евиденције Уговори 122

Примљено предмета
у 2018. за сва
Одељења у
Општинској управи,
заведено и
достављено
Одељењима на даље
поступање

11530

Архивирано
предмета у 2018.
години за сва
Одељења у
Општинским
управама

8764

Пошта – достава
писмена

61062

Фотокопирање за
грађане

1194

Фотокопирање за
службене потребе

34333

Овера потписа,
преписа и рукописа

0

Преписи из архиве 70
Очитавање
биометријских
личних карата

541

Одсек за
заједничке
послове,
услужни
центар

Припрема и
штампање
Службеног листа
општине

26

2 ЈАВНОСТ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ У РАДУ
УПРАВЕ

2.1 Слободан приступ информацијама од јавног
значаја

У Управи за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин,
овлашћено лице за поступање по захтевима за
слободан приступ информацијама од јавног значаја
упућених Председнику општине Параћин је:

- Данијела Радоњић, Начелница Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин.

У Управи за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин,
овлашћена лица за поступање по захтевима за
слободан приступ информацијама од јавног значаја
упућених Управи за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин су:

- Јасмина Видовић, Начелница Одељења за
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јавне службе, за поступање по захтевима за слободан
приступ информацијама од јавног значаја који су у
надлежности Одељења за јавне службе и локални
економски развој, у складу са Одлуком којом се
регулише организација општинских управа.

- Бобан Дејановић, Начелник Одељења за
урбанизам и имовинско правне послове, за
поступање по захтевима за слободан приступ
информацијама од јавног значаја који су у
надлежности Одељења за урбанизам и имовинско
правне послове, у складу са Одлуком којом се
регулише организација општинских управа.

- Саша Лалић, Начелник Одељења за општу
управу и заједничке послове, за поступање по
захтевима за слободан приступ информацијама од
јавног значаја који су у надлежности Одељења за
општу управу и заједничке послове, у складу са
Одлуком којом се регулише организација
општинских управа.

- Данијела Радоњић, Начелница Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин за поступање по захтевима за
слободан приступ информацијама од јавног значаја
који су у надлежности Службе за скупштинске и
нормативне послове, у складу са Одлуком којом се
регулише организација општинских управа.

- Стојан Столић, Начелник Службе за
инспекцијске послове, за поступање по захтевима за
слободан приступ информацијама од јавног значаја
који су у надлежности Службе за инспекцијске
послове, у складу са Одлуком којом се регулише
организација општинских управа.

- Слободан Јанковић, Начелник Одељења за
финансије и буџет, за поступање по захтевима за
слободан приступ информацијама од јавног значаја
који су у надлежности Одељења за финансије и
буџет, у складу са Одлуком којом се регулише
организација општинских управа.

- Мирјана Милутиновић, Начелница

Одељења за локалну пореску
администрацију, за поступање по захтевима за
слободан приступ информацијама од јавног значаја
који су у надлежности Одељења за локалну пореску
администрацију, у складу са Одлуком којом се
регулише организација општинских управа.

Када се захтев за слободан приступ
информацијама од јавног значаја односи на више
Одељења, односно Служби, надлежно је овлашћено
лице оног Одељења односно Службе, на које се
односи претежно захтев.

У случају сукоба надлежности, одлуку о
надлежности доноси Начелница Управе.

Овлашћена лица за поступање по захтевима
за слободан приступ информацијама од јавног
значаја:

1) примају захтеве, обавештавају тражиоца о

поседовању информација и обезбеђују увид у
документ који садржи тражену информацију,
односно достављају информацију на одговарајући
начин, одбијају захтев решењем, пружају
тражиоцима неопходну помоћ за остваривање
њихових права утврђених ових законом;

2) преузимају мере за унапређење праксе
поступања са носачима информација, праксе
одржавања носача информација, као и праксе
њиховог чувања и обезбеђења.

Објављен је Информатор о раду органа
општине Параћин на сајту општине Параћин, у коме
су садржане информације о организацији управе,
запосленима, буџету и др. Информатор о раду се
редовно ажурира. Информатор о раду Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
израђује и ажурира Служба за скупштинске и
нормативне послове, на основу инструкција и
података које достављају овлашћена лица за
поступање по захтевима за слободан приступ
информацијама од јавног значаја.

Општина Параћин је добитник награде за
посебан допринос афирмисању права на слободан
приступ информацијама од јавног значаја и
транспарентност у раду, уз образложење да је
општина Параћин добила ову награду за доследно
спровођење Закона о слободном приступу
информацијам од јавног значаја и за јавност у раду у
свим областима, а посебно у области јавних набавки
и имовинских карти функционера. Награда је
додељена од стране Повереника за информације од
јавног значаја и заштиту податка о личности
Родољуба Шабића, а поводом Међународног дана
права јавности да зна.

У 2018 години најчешће тражене
информације од јавног значаја су се односиле на
информације које су потребне невладиним
организацијама за спровођење разних пројеката.

Табела 1. - Примена Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја у 2018.  години
1) Захтеви:

Ред.
бр.

Број
поднетих
захтева

Бр. усвојених-
делимично усвој.
захтева

Број
одбачених
захтева

Број
одбијених захтева

1. 23 22 1 0

2) Жалбе:

Ред.
бр.

Бр. жалби
због
одбијања
захтева

Бр. жалби на
закључак о
одбацивању
захтева

Садржина жалбе:
нпр. због непоступ.
у проп. року,
одбиј. захтева,
условљавања
уплатом већег
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износа од нужних
трошкова...

1. 0 0 0

3) Трошкови поступка:

Трошкови наплаћивани Трошкови нису
наплаћивани

Укупан износ Број жиро
рачуна

/ /

Трошкови су
тражени у 1
предмету али још
увек нису
наплаћени

4) Информатор о раду органа

Одржавање обуке запослених

Обука спроведена Разлози неспровођења обуке

Да          Не

Одржавање носача информација

Редовно се
одржавају

Разлози неодржавања

Да          Не

2.2 Заштита података о личности

Општинска управа општине Параћин води
следеће збирке података о личности у смислу члана

3. тачка 6. Закона о заштити података о личности:

Табела 2. Каталог збирки података о личности

Назив збирке Датум успостављања
Кадровска евиденција (у оквиру које се води евиденција присутности на радном месту, евиденција
годишњих одмора, евиденција о славама запослених, евиденција о завршеним обукама) 14.08.2008

Персонална досијеа запослених 30.07.1991
Евиденција о зарадама запослених 01.01.2010
Евиденција о службеним мобилним телефонима 20.12.2004
Евиденција корисника дечијег додатка 01.06.2002
Видео надзор 06.07.2009
Евиденција о корисницима права из облати борачко -инвалидске заштите 01.07.1962
Евиденција корисника родитељског додатка 01.06.2002
Евиденција о поднетим пореским пријавама од стране пореских обвезника 01.01.2009
Регистар запослених у општинској управи, јавним предузећима и установама Општине Параћин 01.01.2010
Евиденција о скупштинама станара 26.07.2012
Регистар инвеститора 11.09.2009
Евиденција поклона функционера 23.11.2010
Евиденција корисника бесплатног боравка трећег детета у вртићима 26.03.2003
Евиденција корисника породиљског одсуства и одсуства ради неге детета 01.06.2002
Евиденција деце упућене на интерресорну комисију 12.10.2010
Евиденција корисника «Билтена општине Параћин». 01.02.2006

Све евиденције су пријављене Поверенику за
информације од јавног значаја и заштиту податка о
личности и воде се у Централом регистру који је
објављен на сајту Повереника.
Линк: http://registar.poverenik.rs/data/zbirke/f50e0866-
0131-422d-b27e-230a9072068f

2.3 Изглед идентификационих обележја
запослених у Управи за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин

Одељење за финансије и буџет, идентификациона
картица је црвене боје, садржи назив
Одељења/Службе, име и презиме запосленог и радно
место на које је запослени распоређен.

Одељење за локалну пореску администрацију,
идентификациона картица је љубичасте боје, садржи
назив Одељења/Службе, име и презиме запосленог и
радно место на које је запослени распоређен.
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Одељење за јавне службе и локални економски
развој, идентификациона картица је сиве боје,
садржи назив Одељења/Службе, име и презиме
запосленог и радно место на које је запослени
распоређен.

Одељење за урбанизам и имовинско правне послове,
идентификациона картица је жуте боје, садржи назив
Одељења/Службе, име и презиме запосленог и радно
место на које је запослени распоређен.

Одељење за општу управу и заједничке послове,
идентификациона картица је светло плаве боје,
садржи назив Одељења/Службе, име и презиме
запосленог и радно место на које је запослени
распоређен.

Служба за скупштинске и нормативне послове,
идентификациона картица је тамно плаве боје,
садржи назив Одељења/Службе, име и презиме
запосленог и радно место на које је запослени
распоређен.

Служба за инспекцијске послове идентификациона
картица је зелене боје, садржи назив
Одељења/Службе, име и презиме запосленог и радно
место на које је запослени распоређен.

3  ЗАКЉУЧАК

Може се закључити да Управа за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове општине
Параћин својим радом задовољава стандарде
поступања добро организованих управа и поред
константног проблема мањег броја запослених и пада
броја запослених.

У наредном периоду ћемо предузети и мере које су
усмерене ка још ефикаснијем и квалитетнијем раду,
што и јесте улога овог органа. Те мере су:

 даљи  рад  на  ажурности  и  ефикасности
поступања  у  управним  предметима, уз стриктно
придржавање рокова и правила прописаних Законом
о општем управном поступку и других позитивних
прописа Републике Србије, уз поштовање начела
пружања помоћи странци, с обзиром да нисмо само
орган који примењује право, већ и сервис који треба
да омогући грађанима да што лакше остваре њихова
права и правне интересе;

 даљи рад на примени механизама
управљања људским ресурсима, а све у циљу
постизања стратешких циљева унапређења рада
Управе. Развој високо квалитетних запослених који

посао обављају предано, савесно и професионално,
који поседују тимски дух, негују однос поверења и
поштовања са осталим запосленима, имају  потребу
за  сталним  учењем,  тј.  професионалним развојем,
те  на  тај  начин  са осталим запосленима
представљају ефикасни сервис у служби грађана
општине Параћин.

Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове

Број: 400-235/2019-V-01 од 31.01.2019 године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________
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На основу чл.40. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' број 22/18),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 20.02.2019. године, разматрала је Извештај
о раду Управе за инвестиције и одрживи развој
општине Параћин за 2018. годину, са Извештајем о
извршењу финансијског плана у периоду од
01.01.2018. године до 31.12.2018. године и донела

O Д Л У К У

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Управе за

инвестиције и одрживи развој општине Параћин за
2018. годину, са Извештајем о извршењу
финансијског плана у периоду од 01.01.2018. године
до 31.12.2018. године.

II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-201/2019-II од 20.02.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 36. Одлуке о организацији
општинских управа општине Параћин («Службени
лист општине Параћин», број: 19/17), Начелник
Управе за инвестиције и одрживи развој општине
Параћин, подноси

И ВЕШТАЈ О РАДУ
УПРАВЕ ЗА УПРАВЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И

ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА
2018. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

На основу члана 55. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број: 129/07 и 83/14 - други закон) општинском
управом руководи начелник управе, кога поставља
општинско веће на основу јавног конкурса, на 5
година.

Општинска управа у складу са законом:

1) припрема нацрте прописа и других аката које
доноси скупштина општине, председник општине и
општинско веће;
2) извршава одлуке и друге акте скупштине општине,
председника општине и општинског већа;
3) решава у управном поступку у првом степену о

правима и дужностима грађана, предузећа, установа
и других организација у управним стварима из
надлежности општине;
4) обавља послове управног надзора над
извршавањем прописа и других општих аката
скупштине општине;
5) извршава законе и друге прописе чије је
извршавање поверено општини;
6) обавља стручне и друге послове које утврди
скупштина општине, председник општине и
општинско веће.

При изради Извештаја примењена је
методологија тако да се садржински односи на опште
податке о раду Одељења и Служби, систем рада у
циљу постизања што бољих резултата, статистички
приказ предмета који су били у раду као и мере за
отклањање пропуста које је начелник управе
наложио.

1.1. Организациона структура

Одлуком о организацији општинских управа
општине Параћин („Сл. лист општине Параћин“ бр.
28/16), образоване су општинске управе за поједине
области општине, утврђена је њихова надлежност,
унутрашња организација, начин руковођења, односи
са другим органима и друга питања од значаја за
њихов рад. Чланом 2. ове одлуке општинске управе
образују се као управе за поједине области и то:
- Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове и
- Управа за инвестиције и управљање имовином.

Изменама Одлуке о организацији
општинских управа општине Параћин („Сл. лист
општине Параћин“ бр. 7/17) Управа за инвестиције и
управљање имовином трансформисала се у Управа за
инвестиције и одрживи развој.
Начелник Управе за инвестиције и одрживи развој је
Војислав Васић, дип.правник који је постављен је
04.04.2017 године на положај начелника, у складу са
чланом 55. Закона о локалној самоуправи.

У оквиру Управе за инвестиције и одрживи
развој општине Параћин образују се унутрашње
организационе јединице и то:

Основне унутрашње организационе јединице су:
- Одељење за инвестиције,
- Одељење за одрживи развој.

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
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организациону посебност и то:
У Одељењу за инвестиције:

1. Одсек за финансије,
У Одељењу за одрживи развој:

1. Одсек за јавне набавке.

Радом основних и ужих организационих
јединица руководе:
- начелник одељења/службе,
- шеф одсека,
- руководилац радне групе.

Ради праћења рада основних организационих
једница и остваривања координације у њиховом
раду, Начелник управе сазива Колегијум. Колегијум
се сазива најмање једном дневно.

У раду Колегијума учествују Начелници
Служби и Одељења, а по позиву могу присуствовати
и шефови одсека/односно поједини запослени.

Радно време Управе за инвестиције и одрживи
развој:

Управа за инвестиције и одрживи развој ради
радним данима од 7.30 до 15.30 часова.

У Управи за инвестиције и одрживи развој не
постоји одређено време за рад са странкама, већ се
странке примају свакодневно у току читавог радног
времена.

Радна недеља износи пет радних дана, пуно
радно време је 40 сати у радној недељи. Распоред
радног времена у оквиру радне недеље одређује
Начелник управе, тако да радни дан по правилу траје
осам сати.

Запослени у Управи за инвестиције и
одрживи развој раде једнократно.

Број запослених у Управи за инвестиције и
одрживи развој:

Број запослених у Управи за инвестиције и
одрживи развој на дан 31.12.2018. године:
- 2 службеника на положају,
- 7 запослених на неодређено време,
- 1 запослена на одређено време.

1.1.1. РАД ПО ОДЕЉЕЊИМА УПРАВЕ ЗА
ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
1.1.1.1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

ПОСЛОВИ БРОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ

Начелник одељења 1
Одсек за финансије 3

Одељење за инвестиције је у 2018. години

спроводило активности на реализацији Програма
припреме и изградње капиталних објеката од значаја
за локалну самоуправу за 2018.годину, Програма
пословања за 2018.годину и Програма изградње,
реконструкције и одржавања јавних путева за
2018.годину и то: Изградња 10кв кабла од ТС
Параћин 3 (стаклара) до ТС-1 у индустријској зони
"Змич" 2016-2018.год., Пројекат асфалтног пута до
парцеле 2131/9 са изградњом водоводне, фекалне и
атмосферске канализационе мреже 2017-2018.година,
Пројекат опремања трафо станице 3110/10КВ -
стаклара 2017.-2018.година, Израда ПДР-а за МЗ
Забрега 2018-2019.година, Појекат израде техничке
документације за реконструкцију мостова 2018-
2019.година, Пројекат Израда техничке
документације за регулацију Црнице од железничког
моста у Главици до ушча са реком Грзом 2017-
2018.година, Пројекат израде техничке
документације за изградњу и реконструкцију објекта
опште болнице и дома здравља 2018-2019. година,
Пројекат изградње канализације у граду 2018-
2020.година, Пројекат изградње канализације у
приградским насељима 2018-2020.година, Пројекат
изградње канализације у сеоским месним
заједницама 2018-2020. година, Програм
изгр.водоводне мреже у селима 2016.-2018.год. ,
Пројекат изградње главног вода до резервоара у МЗ
Рашевица 2017-2018.година, Пројекат изградње
канализације у МЗ Доња Мутница 2017-2018-година,
Пројекат изградње главног колектора Дреновац -
Стрижа 2017-2018.година, Пројекат изградње
канализације у МЗ Доње Видово 2017-2019.година,
Пројекат пројектовања сеоске, градске
канализационе и водоводне мреже 2017-2018.година,
Пројекат изградње јавне расвете у Јагодњаку, Лазе
Лазаревића и у Авалској 2018-2020.година, Пројекат
изградње трафостанице за избегличку зграду у МЗ
Данково 2018-2020.година, Пројекат изградње јавне
расвете у Чика Тасина 2018-2020.година, Пројекат
изградње јавне расвете у ул.Адакалској 2018-
2019.година , Пројекат изградње резервоара у МЗ
Рашевица 2018-2020.година, Пројекат изградње
водоводне мреже у граду 2018-2020.година, Пројекат
реконструкције паркетне подлоге у СРЦ 7.Јули 2017-
2019.година, Пројекат Сређивање просторија у
власништву општине у улицама Бранка
Крсмановића, Мајора Марка и Видовданској 2017-
2018.година, Пројекат уређења трга са фонтаном у
центру града 2018-2020.година, Пројекат уређења
спортско - рекреативног комплекса Борац 2018-
2020.година, Пројекат изградње тениског терена на
Борцу 2018-2020.година, Пројекат постављања
аутобуског стајалишта у Јагодњаку 2018-
2020.година, Пројекат изградње Културног Центра
2018-2019. година, Пројекат уређења трга код
библиотеке 2018-2020.година, Пројекат уређења
игралишта код Јагодњака 2018-2020.година, Пројекат
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изградње и реконструкције објеката у МЗ
Трешњевица 2017-2019.год., Пројекат адаптације
Дома културе у МЗ Дреновац 2018-2020. година,
Пројекат уређења простора око амбуланте у МЗ
Трешњевица  2018-2020.година, Пројекат изградње
јавне расвете у МЗ Стубица 2018-2020. година,
Пројекат изградње објакта на гробљу у МЗ Ратаре
2018-2020.година, Пројекат изградње свлачионица у
МЗ Горњој Мутници 2017-2019.год., Пројекат
изградње свлачионица у МЗ Стрижа 2017-2018.год.,
Пројекат изградње фудбалског терена у МЗ Извор
2017-2018.год., Пројекат адаптације објекта
свлачионица МЗ Стрижа 2018-2020.год., Пројекат
изградње фудбалског терена у МЗ Лебина 2018-
2020.година, Пројекат изградње свлачионица у МЗ
Горња Мутница 2018-2020.година, Пројекат
изградње бунара на фудбалском терену МЗ Доња
Мутница 2018-2020.година, Пројекат изградње
свлачионица у МЗ Забрега 2018-2020.година,
Пројекат изградње свлачионица у МЗ Својново 2018-
2019.година, Израда ПДР-а за путни правац Забрега -
Сисевац 2018-2019.година, Пројекат изградње
градских и приградских улица 2018-2020.година,
Програм реконструкције градских улица 2018-
2020.година, Пројекат санације општинског пута
Крежбинац - Бусиловац 2018-2019.година, Пројекат
изградње тротоара 2017-2019.год., Пројекат изградње
тротоара у Теслиној улици 2018-2020.година,
Пројекат изградње прилаза у ул.Војводе Мишића
2018-2019.година, Пројекат изградње прилаза у
ул.Видовданској 2018-2019.година, Пројекат
изградње прилаза у ул.Сутјеској 2018-2019.година,
Пројекат изградње прилаза у ул.Цара Душана 2018-
2019.година, Пројекат изградње прилаза у
ул.Делиградској 2018-2019.година, Пројекат уређења
пешачких стаза на игралишту у Руђера Бошковића
2018-2019.година, Програм изградње улица у
сеоским МЗ 2015-2018.година, Пројекат изградње
сеоских улица 2018.-2020.година.

Предузимане су радње у сарадњи са
пројектантским кућама са којима су закључени
уговори о изради пројектно – техничке
документације као и прикупање потребних
сагласности од надлежних јавних иституција и
имаоца јавних овлашћења.

У непосредној комуникацији са грађанима
која је остварена кроз учешће на зборовима грађана у
месним заједницама и кроз пријем странака
евидентиране су исказане потребе за решавањем
одређених комунланих проблема. Један део
исказаних проблема решен је у сарадњи са
надлежним Јавним предузећима и службама
општине, док ће се решавање осталих проблема за
које није било начина да се реше 2018.године
одељење предложити кроз израду нових програма у
будућем периоду.

У Одсеку за финансије вршени су послови
везани за припрему пратеће документације и
извештаја везаних за све исплате, те достављање
истих у прописаним роковима надлежним
институцијама. За израду завршног рачуна извршен
је годишњи попис имовине и средстава и обрачун
амортизације. У складу са Законом о буџетском
систему и Уредбом о буџетском рачуноводству
вођена је помоћна књига директних корисника која
подразумева књиговодствену евиденцију расхода,
аналитичке евиденције и усаглашавање позиција
расхода са индиректним корисницима буџета и
главном књигом трезора, припрему књиговодствених
евиденција за израду кварталних и годишњих
извештаја.

1.1.1.2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

ПОСЛОВИ БРОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ

Начелник одељења 1
Технички послови јавних
инвестиција 0
Енергетски менаџер 1
Шеф одсека за јавне набавке 1

Поред послова прописаних Одлуком о
оснивању Управе запослени у Одељењу за
одрживи развој координирају или су укључени у
активности на реализацији најзначајнијих пројеката
и активности које се реализују у општини Параћин:

1. „Пројекат енергетске ефикасности и
управљања енергијом у општинама” (SECO)
управљање пројектом, припрема ПЗ и
координација за спровођење јавне набавке израде
пројектне документације за реконструкцију
школских објеката у Сикирици, Поповцу,
Буљану и Стубици., усаглашавање активности  са
представницима донатора, пројектаната и
консултаната.
2. Пројекат „Смањење ризика од
елементарних и других непогада у Републици
Србији“ (SECO): управљање пројектом ,
спровођење јавне набавке за израду техничке
документације за реконструкцију мостова,
усаглашавање активности  са представницима
донатора, пројектаната и консултаната.
3. Пројекат „Наставак инфраструктурног
опремања Индустријске зоне Змич“
(ЕUROPRO/UNOPS): израда пројектне
апликације, усаглашавање активности  са
представницима донатора, пројектаната и
консултаната
4. Пројекат: „Израда ПДР запут Забрега-
Сисевац“ (Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре РС): израда
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пројектне апликације, спровођење јавне набавке,
извештавање Министарства

5. Пројекат „Изградња система за
наводњавање са акумулације 7.јули“
(„Абудаби фонд/КУЈУ): прибављање потребних
сагласности, комуникација са имплементаторима
пројекта.
6. Изради пројектних апликација за донаторска
средства, комуникација са донаторима и
државним службама и институцијама

Послови енергетског менаџмента:
Све најзначајније активности у 2018. години

биле су усмерене пре свега ка испуњавању обавеза
општине Параћин према Министарству енергетике и
одредбама Закона о ефикасном коришћењу енергије.
У  законском року Министарству енергетике послат
је  други годишњи извештај о потрошњи енергије у
2018. години, дакле комплетан енергетски биланс, по
објектима и по енергентима, са пројекцијама и
плановима за наредни период.

На основу документације о пројектима
реализованим у претходној години и софтверске
подршке у року је  израђен   извештај о  уштедама
енергије за потребе  извештавања Министарства у
вези спровођења трећег Националног акционог плана
за енергетску ефикасност Републике Србије.

У циљу испуњења законске обавезе да се
дефинишу мере за реализацију дефинисаног циља
уштеде примарне енергије од 1% на локалном нивоу
израђена је нацрт  Програма ЕЕ као планског
документа који ће током 2019.године након
спроведене јавне расправе бити усвојен од стране
Скупштине општине.

Континуирано су  ажурирани  спискови особа
у јавним објектима задужених за уношење података
о потрошњи енергије у информациони систем (ISEM
база).Енергетски менаџер је реализовао обуку за
коришћење информационог система и непрестано
пружао потребну подршку.

Реализоване едукативне активности у оквиру
компоненти 1. и 3. „Пројекат енергетске
ефикасности и управљања енергијом у
општинама” (SECO)

Пружана је стручна помоћ око израде
техничке документације и аплицирања за средства
канцеларије за јавна улагања Репубилке Србије
намењена унапређењу ЕЕ у јавним објектима.

Послови заштите животне средине:
У делу заштите животне средине одсек се

претежно бавио пословима  реализације Програма
Буџетског фонда за животну средину. Средствима
овог Фонда у 2018. години реализовани су радови на
изградњи и уређењу канала за одвођење
атмосферских и бујичних вода у следећим селима:
Извор и Дреновац.

Израђена техничка документација за бујични
канал и санацију јаза  у МЗ Давидовац.

Окончане активности на изради техничке
документације по уговору из 2014.године  на изради
пројеката за грађевинску дозволу за изградњу брана
за спречавање бујица.

Послови обрачуна доприноса за уређивање
грађевинског земљишта:

У 2018. години примљено је, заведено и
обрађено 75 предмета за обрачун доприноса за
уређивање грађевинског земљишта у поступку
обједињене процедуре издавања грађевинских
дозвола.

Службеник за јавне набавке у  току  2018.
године спроводио је јавне набавке за кориснике
буџета општине Параћин тј. следеће наручиоце:
Управу за инвестиције и одрживи развој и Буџетског
фонда за заштиту животне средине.

У току 2018. године, Службеник за јавне
набавке је спровео је 128 (стодвадесетосам) поступка
јавних набавки, од тога 117 (стоседамнаест)
поступака јавних набавки у отвореном поступку, 11
(једанаест) поступака јавних набавки мале
вредности.

Табела 1. Табеларни приказ јавних набавки

Врста
поступка

Број поступака Укупна вредност у
ХИЉАДАМА динара
(без ПДВ-а)

Јавне
набавке
из
отворених
поступака

117
поступ
ка:

Управа за
инвестици
је и
одрживи
развој
услуге – 68
поступка
радови –
45
поступака
добра – 3
поступка

Буџетски
фонд за
заштиту
животне
средине
 радови – 1
поступка

308.109 динара

5.255 динара

јавне
набавке
мале

11
поступ
ака:

Управа за
инвестици
је и
одрживи

2.619  динара
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добра – 9
поступака
услуге – 1
поступак
радови – 1
поступак

У току 2018. Године било је три захтева за
заштиту права понуђача, и то за следеће јавне
набавке:
- Изградња јавне расвете у Адакалској
- Пројектовање индустријског парка у индустријској
зону “Змич”
- Реконструкција светлосне саобраћајне
сигнализације

У току 2018.године укупно је обустављњено
8 поступака јавних набавки и то 5 поступка за услуге,
2 поступка за радове и 1 поступак за набаку добара.

Службеник за јавне набавке је у складу са
ЗЈН достављао Кварталне извештаје о реализованим
јавним набавкама Управи за јавне набавке за 2018.
годину за кориснике буџета и то: Управа за
инвестиције и одрживи развој и Буџетског фонда за
заштиту животне средине.

Службеник за јавне набавке је припремао
Планове јавних набавки корисника буџета,
припремао је конкурсну документацију, извештаје о
спроведеним јавним набавкама, одлуке о додели
уговора, припремао уговоре, пратио извршење
спроведених јавних набавки, проверавао да ли
примљени рачуни одговарају ценама из конкурсне
документације, примао пошту, слао дописе и сву
другу документацију везану за Управу за
инвестиције и одрживи развој, помагао другим
корисницима буџета приликом припрема планова
јавних набавки и конкурсне документације, као и
друге послове за које се јављала потреба и остале по
налогу начелника.

Службеник за јавне набавке је такође имао
обавезу да прими квантитативно и квалитативно
материјал и опрему за Управу за инвестиције и
одрживи развој као и за Буџетски фонд за заштиту

животне средине, да утврди да ли материјал и опрема
одговара траженој спецификацији из конкурсне
документације.

Управа за инвестиције и одрживи развој је у
2018 године имала само 1 запосленог на неодређно
време. И поред великог проблема недостатка
кадрова, сви послови су обављени успешно и у
складу са законом прописаним роковима.

2. ЈАВНОСТ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ У РАДУ
УПРАВЕ

У Управи за инвестиције и одрживи развој
лица овлашћена за поступање по захтевима за
слободан приступ информацијама од јавног значаја
су начелник управе, заменик начелника и начелници
одељења.

У циљу обезбеђивања транспарентности и
јавности у раду најважније информације и подаци о
активностима Управе објављују се на интернет
страници општине Параћин сви битни документи
који су везани за рад Управе за инвестиције и
одрживи развој.

3. ЗАКЉУЧАК
Може се закључити да Управа за инвестиције

и одрживи развој својим радом задовољава стандарде
поступања добро организованих управа и поред
проблема мањег броја запослених и константног пада
броја запослених у општинским управама, без
могућности пријема нових запослених.
У наредном периоду ћемо предузети и мере које су
усмерене ка још ефикаснијем и квалитетнијем раду,
што и јесте улога овог органа. Те мере су:

 даљи рад на примени механизама
управљања људским ресурсима, а све у циљу
постизања стратешких циљева унапређења рада
Управе. Развој високо квалитетних запослених који
посао обављају предано, савесно и професионално,
који поседују тимски дух, негују однос поверења и
поштовања са осталим запосленима, имају  потребу
за  сталним  учењем,  тј.  професионалним развојем,
те  на  тај  начин  са осталим запосленима
представљају ефикасни сервис у служби грађана
општине Параћин.
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4.  ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2018. - 31.12.2018. године



20.02.2019. _ _СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.2  _93



________________________СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.2_ ____ ____ _  20.02.2019.94



20.02.2019. _ _СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.2  _95



________________________СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.2_ ____ ____ _  20.02.2019.96



20.02.2019. _ _СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.2  _97



________________________СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.2_ ____ ____ _  20.02.2019.98



20.02.2019. _ _СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.2  _99



________________________СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.2_ ____ ____ _  20.02.2019.100



20.02.2019. _ _СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.2  _101



________________________СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.2_ ____ ____ _  20.02.2019.102



20.02.2019. _ _СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.2  _103



________________________СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.2_ ____ ____ _  20.02.2019.104

Управа за инвестиције и одрживи развој
Број: 400-173/2018-VI-01 од 28.01.2018 године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Војислав Васић, дипл. правник

________________________________

На основу чл.40. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' број 22/18)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 20.02.2019. године, разматрала је Извештај
о раду Управе за пољопривреду и локални економски
развој општине Параћин за 2018. годину, са
Извештајем о извршењу финансијског плана у
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периоду 01.01.2018. године до 31.12.2018. године и
донела

O Д Л У К У

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Управе за

пољопривреду и локални економски развој општине
Параћин  за 2018. годину, са Извештајем о извршењу
финансијског плана у периоду 01.01.2018. године до
31.12.2018. године.

II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-203/2019-II од 20.02.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 36. Одлуке о организацији
општинских управа општине Параћин («Службени
лист општине Параћин», број: 19/17), Начелник
Управе за пољопривреду и локлани економски
развој, подноси

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
УПРАВЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
ЗА 2018. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

На основу члана 55. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број: 129/07 и 83/14 - други закон) општинском
управом руководи начелник управе, кога поставља
општинско веће на основу јавног конкурса, на 5
година.

Општинска управа у складу са законом:

1) припрема нацрте прописа и других аката
које доноси скупштина општине, председник
општине и општинско веће;

2) извршава одлуке и друге акте скупштине
општине, председника општине и општинског већа;

3) решава у управном поступку у првом
степену о правима и дужностима грађана, предузећа,
установа и других организација у управним стварима
из надлежности општине;

4) обавља послове управног надзора над
извршавањем прописа и других општих аката
скупштине општине;

5) извршава законе и друге прописе чије је

извршавање поверено општини;
6) обавља стручне и друге послове које

утврди скупштина општине, председник општине и
општинско веће.

При изради Извештаја примењена је
методологија тако да се садржински односи на опште
податке о раду Одељења, систем рада у циљу
постизања што бољих резултата, статистички приказ
предмета који су били у раду као и мере за
отклањање пропуста које је начелник управе
наложио.

1.1. Организациона структура

Одлуком о организацији општинских управа
општине Параћин („Сл. лист општине Параћин“ бр.
19/17), образоване су општинске управе за поједине
области општине, утврђена је њихова надлежност,
унутрашња организација, начин руковођења, односи
са другим органима и друга питања од значаја за
њихов рад. Чланом 2. ове одлуке општинске управе
образују се као управе за поједине области и то:
- Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове и
- Управа за инвестиције и одрживи развој
- Управа за пољопривреду и локални економски
развој
- Управа за послове органа општине.

Управом за пољопривреду и локални
економски развој имовином је до 20.02.2018. године
руководила Драгана Богдановић, дипл.инг.пољ.,
вршилац дужности Начелника управе, а у складу са
чланом 55. Закона о локалној самоуправи.

Након спроведеног јавног конкурса, Славка
Јовановић, дипл.инг.пољ. постављена је 20.02.2018.
године на положај начелника Управе за
пољопривреду и локални економски развој.

Управом за пољопривреду и локални
економски развој руководи Славка Јовановић,
дипл.инг.пољ., Начелник управе, а у складу са
чланом 55. Закона о локалној самоуправи.

У оквиру Управе за пољопривреду и локални
економски развој општине Параћин образују се
унутрашње организационе јединице и то:

Основне унутрашње организационе јединице су:
- Одељење за пољопривреду,
- Одељење за локални економски развој.

Радом основних организационих јединица
руководи:
- начелник одељења.
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Ради праћења рада основних организационих
једница и остваривања координације у њиховом
раду, Начелник управе сазива Колегијум. Колегијум
се сазива најмање једном дневно.

У раду Колегијума учествују Начелник
Управе, заменик начелника Управе, начелник
Одељења, а по позиву могу присуствовати и
поједини запослени.

Управа за пољопривреду и локални
економски развој ради радним данима од 7.30 до
15.30 часова.

У Управи за пољопривреду и локални
економски развој не постоји одређено време за рад са
странкама, већ се странке примају свакодневно у
току читавог радног времена. Управа за
пољопривреду и локални економски развој је
обучила волонтере за помоћ при попуњавању
образаца за регистрацију пољопривредних
газдинстава, као и других образаца. на овај начин
помоћ је добило преко 1300 пољопривредника о чему
се и води евиденција. Преко 500 пољопривредника је
добило помоћ у канцеларијама запослених у овој
Управи.

Радна недеља износи пет радних дана, пуно
радно време је 40 сати у радној недељи. Распоред
радног времена у оквиру радне недеље одређује
Начелник управе, тако да радни дан по правилу траје
осам сати.

Запослени у Управи за пољопривреду и
локални економски развој раде једнократно.

Број запослених у Управи за пољопривреду и
локални економски развој:

Број запослених у Управи за пољопривреду и
локални економски развој на дан 31.12.2018. године:
- 3 службеника на положају,
- 2 запосленa на неодређено време,
- 1 запослен на одређено време.

1.1.1. РАД ПО ОДЕЉЕЊИМА УПРАВЕ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ
1.1.1.1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

ПОСЛОВИ БРОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ

Начелник одељења 0
Послови пoљoприврeдe и
управљања отпадом 1
Студијско аналитички
послови у области
пољопривреде 0

У склопу поверених послова у току 2018.

године издато је:
- 14 решења о превођењу пољопривредног земљишта
у грађевинско земљиште,
- 16 уверења о суши из 2003. године ради мировања
својства осигураника приликом одласка у пензију,
- 26 потврдаМинистарству пољопривреде, шумарства
и водопривреде, да регистровано пољопривредно
газдинство није користило субвенције Општине
Параћин,

Израђен је нацрт Програма заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта у државној
својини. По овом програму усвојене су 8 Одлуке о
давању државног земљишта у закуп и издато је
64,5715 ha државног земљишта.

Израђен је нацрт Оперативног плана одбране
од поплава за водотоке II реда на територији
општине Параћин за 2018. годину.

Израђен је нацрт Програма мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја за подручје општине Параћин за
2018. године и спреман је Програм мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја за подручје општине Параћин за
2019. годину.

Одељење за пољопривреду обављало је и
стручне послове за потребе Фонда за пољопривреду
у току 2018. године у оквиру кога су реализоване
следеће активности:

- Организована је посета сајму у Новом Саду
за 99 пољопривредника.

- Радило се на уређењу и рекултивацији
пољских путева у свим МЗ Општине Параћин

- Изводили су се  геодетско – технички
радови у оквиру комасације у КО Доње Видово

- Обављан је свакодневни рад са
пољопривредним произвођачима кроз упознавање са
најновијим уредбама и правилницима Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, пружана
им је помоћ у попуњавању захтева за коришћење
субвенција министарства пољопривреде, попуњавани
су обрасци потребних за регистрацију
пољопривредних газдинстава и сл.

Најзначајнија активност је наставак
вишегодишњег пројекта  комасације у КО Доње
Видово. Током 2018.године настављено је са
имовинско-правним активностима.

Свакодневан је и рад са пољопривредним
произвођачима кроз упознавање са најновијим
уредбама и правилницима министарства
пољопривреде, пружањем помоћи у попуњавању
захтева за коришћење субвенција министарства
пољопривреде, попуњавањем образаца потребних за
регистрацију пољопривредних газдинстава и сл.

У оквиру поверених послова издавања
дозвола за управљање неопасним отпадом издата су
4 Мишљења о поднетим захтевима за издавање
дозвола за управљање отпадом.
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1.1.1.2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ

ПОСЛОВИ БРОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ

Начелник одељења 1
Послови локалног
економског развоја, МСП и
предузетника 0
Послови пријема аката за
регистрацију предузетника 1

Послови Одељења за локални  економски
развој - маркетинг и промотивне активности:
припремне активности на представљању
инвестиционих потенцијала општине Праћин,
развијање базе података инвестиционих локација,
ажурирање нових локација у постојећу базу
greenfield и brownfield локација са потпуним
подацима о комуналној опремљености истих на
српском и енглеском језику, ажурурање сајта
Општине Параћин. Подршка инвеститорима:
уговарање састанака, пријем и презентација,
презентација расположивих могућности за
инвестирање у општини Параћин, припрема понуда
greenfield и brownfield локација према потребама
потенцијалних инвеститора, уговарање састанака са
инвеститирима и обилазак локација. Подршка
постојећој пословној заједници: сарадња са
удружењима привредника – Опште удружење
предузетника, Удружење грађана ''Параћински
привредници'' и Бид зона ''Корзо'', учешће у
организацији 20. међународног сајма привреде у
Параћину под покровитељством Општине Параћин,
организовање састанака са локалном пословном
заједницом (представљање планова ЛС, јавне
расправе, састанци са делегацијама), техничка
подршка Локалном савету за запошљавање (израда
Локалног акционог плана за запошљавање за
2018.годину, јавног позива, конкурсне и пратеће
документације) за реализацију мера активне
политике запошљавања), информисање привредника
дистрибуцијом конкурса о мерама државе за развој
пословне заједнице. Подршка развоју пољопривреде:
управљање пољопривредним земљиштем, израда
предлога годишњег програма заштите уређења и
коришћења пољопривредног земљишта. Стратешко
планирање: техничка подршка у изради секторских
локалних акционих планова, израда локалног
акционог плана за запошљавање за 2018. годину,
учешће у изради Стратегије руралног развоја
општине Параћин. Аплицирање и управљање
пројектима: аплицирање за пројекат ЕUPRO:
″Унапређење економске инфраструктуре у
индустријској зони "Змич" у Параћину",
"Унапређење енергетске ефикасности  и  услиова за

рад у ОШ Ђура Јакшић", "Развој ГИС-а у општини
Праћин", аплицирање код Министарства омладине и
спорта на јавном позиву ″Заврши започето″,
аплицирање код  Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре  пројектом " Израда
Плана детаљне регулације за заштиту непокретних
културних добара од великог значаја (споменик
културе) и изградња пута Забрега - Сисевац'',
аплицирање за програм суфинансирања мера
популационе политике код Кабинета министра без
портфеља задуженог за демографију и популациону
политику, аплицирање код Амбасаде Краљевине
Норвешке пројектом '' Побољшање услова живота
Ромске популације у улици Цара Душан у општини
Параћин'', аплицирање код Министарства привреде
за "Израду техничке документације (Идејних
решења) за потребе наставка изградње
инфраструктуре у индустријској зони „Змич“ у
Параћину".

Припрема конкурсне документације,
реализација јавног позива за верске заједнице и
контрола утрошених средстава, контрола утрошених
средстава за пројекте из области културе. Сарадња са
институцијама и организацијама од значаја за ЛЕР
огледа се у достави информација и података о
потенцијалима општине Параћин у циљу привлачења
инвестиција и јачања пословне заједнице: сарадња са
домаћим и међународним институцијама (РЕДАСП,
министарства, СКГО, РАС, НАЛЕД, НСЗ, ПКС, РПК,
јавна предузећа, амбасаде, побратимске општине из
ЕУ), сарадња са општинама и градовима која се
огледа у пртнерству у пројектима, учешће на
коферецијама, у одборима, на едукацијама, размени
искустава у раду.

Послови пријема аката за регистрацију
предузетника

- Пружање информација, помоћи и саветовање
предузетника
- Пружање помоћи и информација стручним
службама из области преузетништва у оквиру
ОУ, Пореске управе, ПИО фонда и Републичке
тржишне инспекције
- Издавање општинских уверења о трајању
обављања делатности предузетника из
општинске архиве ( у протеклој 2018.год. издато
99 уверења)
- Одрзавање и сређивање општинске архиве
регистрованих предузетника
- Издавање општинских потврда
- У протеклој 2018.години обрађено је укупно
952 предузетника у оквиру општинске
канцеларије АПР-а
- Комуникација и координирање са
члановима/цама Савета за родну равноправност
СО Параћин
- Учешће на скуповима поводом тема из
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области родне равноправности

2. ЈАВНОСТ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ У РАДУ
УПРАВЕ

У Управи за пољопривреду и локални
економски развој лица овлашћена за поступање по
захтевима за слободан приступ информацијама од
јавног значаја су начелник управе, заменик
начелника и начелници одељења.

У току 2018.године није поднет  захтев за
приступ информацијама од јавног значаја у вези
коришћења средстава општинског буџета Управе за
пољпоривреду и локални економски развој.

У циљу обезбеђивања транспарентности и
јавности у раду најважније информације и подаци о
активностима Управе објављују се на интернет
страници wwwparacin.rs

3. ЗАКЉУЧАК
Може се закључити да Управа за

пољопривреду и локални економски развој својим
радом задовољава стандарде поступања добро
организованих управа и поред проблема мањег броја

запослених и константног пада броја запослених у
општинским управама, без могућности пријема
нових запослених.
У наредном периоду ћемо предузети и мере које су
усмерене ка још ефикаснијем и квалитетнијем раду,
што и јесте улога овог органа. Те мере су:

 даљи рад на примени механизама
управљања људским ресурсима, а све у циљу
постизања стратешких циљева унапређења рада
Управе. Развој високо квалитетних запослених који
посао обављају предано, савесно и професионално,
који поседују тимски дух, негују однос поверења и
поштовања са осталим запосленима, имају  потребу
за  сталним  учењем,  тј.  професионалним развојем,
те  на  тај  начин  са осталим запосленима
представљају ефикасни сервис у служби грађана
општине Параћин.

4.ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКОГ
ПЛАНА УПРАВЕ ЗА ПОЉОПРИВЕДУ И
ЛОКЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ У ПЕРИОДУ
ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. године
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Управа за пољопривреду и локални економски развој
400-202/2018-VII-01 од 28.01.2019. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Славка Јовановић, дипл. инг. пољ

________________________________

На основу чл. 40. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' број 22/18)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 20.02.2019. године, разматрала је Извештај
о раду Управе за послове органа општине, општине
Параћин за 2018. годину, са Извештајем о извршењу
финансијског плана у периоду од 01.01.2018. године
до 31.12.2018. године и донела

O Д Л У К У

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Управе за

послове органа општине, општине Параћин за 2018.
годину, са Извештајем о извршењу финансијског
плана у периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018.
године.

II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-207/2019-II од 20.02.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 36. Одлуке о организацији
општинских управа општине Параћин («Службени
лист општине Параћин», број 19/2017, 4/2018, 23/18),
Начелник Управе за послове органа општине,
подноси

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
УПРАВЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ

ПАРАЋИН ЗА 2018. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

На основу члана 55. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014
– др. закон, 101/2016 – др. Закон, 47/18), општинском
управом руководи начелник управе, кога поставља
општинско веће на основу јавног конкурса, на 5
година.

Општинска управа у складу са законом:

1) припрема нацрте прописа и других аката
које доноси скупштина општине, председник
општине и општинско веће;

2) извршава одлуке и друге акте скупштине
општине, председника општине и општинског већа;

3) решава у управном поступку у првом
степену о правима и дужностима грађана, предузећа,
установа и других организација у управним стварима
из надлежности општине;

4) обавља послове управног надзора над
извршавањем прописа и других општих аката
скупштине општине;

5) извршава законе и друге прописе чије је
извршавање поверено општини;

6) обавља стручне и друге послове које
утврди скупштина општине, председник општине и
општинско веће.

При изради Извештаја примењена је
методологија тако да се садржински односи на опште
податке о раду Одељења, систем рада у циљу
постизања што бољих резултата, статистички приказ
предмета који су били у раду као и мере за
отклањање пропуста које је начелник управе
наложио.

1.1. Организациона структура

Одлуком о организацији општинских управа
општине Параћин („Сл. лист општине Параћин“ бр.
19/17), образоване су општинске управе за поједине
области општине, утврђена је њихова надлежност,
унутрашња организација, начин руковођења, односи
са другим органима и друга питања од значаја за
њихов рад. Чланом 2. ове одлуке општинске управе
образују се као управе за поједине области и то:

-Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове и

-Управа за инвестиције и одрживи развој
-Управа за пољопривреду и локални

економски развој
-Управа за послове органа општине.

Управом за послове органа општине Параћин
је до 07.03.2018. године руководила Јелена
Костић,маст.екон. као  вршилац дужности Начелника
управе, а у складу са чланом 55. Закона о локалној
самоуправи.

Након спроведеног јавног конкурса, Дејан
Цвејић, дипл.инг.маш. постављен је 07.03.2018.
године на положај начелника Управе за послове
органа општине Параћин., а у складу са чланом 55.
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Закона о локалној самоуправи.

У оквиру Управе за послове органа општине
Параћин образују се oсновне унутрашње
организационе јединице:

1.Служба за Буџетску инспекцију и Интерну
ревизију

2.Кабинет председника општине
3.Одсек за информисање

Организационе јединице унутар основних
унутрашњих јединица су: самостални извршиоци и
Кабинет председника општине

У Служби за Буџетску инспекцију и Интерну
ревизију запослени су:

1. Буџетски инспектор
2. Интерни ревизор

Кабинет председника општине чине:
3. Помоћници председника општине, као
постављена лица за:

-локални економски развој
-омладинску политику
-јавне службе

2. Службеници у Кабинету председника општине,
запослени на одређено време.

Одсек за информисање чине:

            1.Шеф одсека
            2.Шеф радне групе за послове информисања о
раду органа општине
            3.Радници на пословима информисања

Радно време Управе за послове органа
општине Параћин:

Управа за послове органа општине ради
радним данима од 7.30 до 15.30 часова.

У Управи за послове органа општине не
постоји одређено време за рад са странкама,
већ се странке примају у току читавог радног
времена.

Радна недеља износи пет радних дана, пуно
радно време је 40 сати у радној недељи. Распоред
радног времена у оквиру радне недеље одређује
Начелник управе, тако да радни дан по правилу траје
осам сати.

Запослени у Управи за послове органа
општине раде једнократно.

Број запослених у Управи за послове органа
општине на дан 31.12.2018. године:
- 2 службеника на положају,
- 5 запослених  на неодређено време,
- 4 запослена на одређено време.

1.1.1.Службa за Буџетску инспекцију и
Интерну ревизију – самостални извршиоци

ПОСЛОВИ БРОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ

Буџетски инспектор 1
Интерни ревизор 1

Радно место буџетског инспектора је током
2018. године због забране запошљавања било
попуњено одређено време , док је место интерног
ревизора било непопуњено током читаве 2018.
године.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ

ПАРАЋИН ЗА 2018. ГОДИНУ

Чланом 85. Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС", 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/20
13… и 99/2016, 113/2017 и 95/2018) одређено је да је
Служба за буџетску инспекцију јединице локалне
самоуправе надлежна је за спровођење инспекцијске
контроле над директним и индиректним
корисницима средстава буџета јединице локалне
самоуправе, јавним предузећима основаним од
стране јединице локалне самоуправе, правним
лицима основаним од стране тих јавних предузећа,
правним лицима над којима јединица локалне
самоуправе има директну или индиректну контролу
над више од 50% капитала или више од 50% гласова
у управном одбору, као и над другим правним
лицима у којима јавна средства чине више од 50%
укупног прихода.

Такође, буџетска инспекција врши
инспекцијску контролу и над правним лицима и
другим субјектима којима су директно или
индиректно дозначена средства буџета јединице
локалне самоуправе за одређену намену, правним
лицима и другим субјектима који су учесници у
послу који је предмет контроле и субјектима који
користе средства буџета јединице локалне
самоуправе по основу задуживања, субвенција,
остале државне помоћи у било ком облику, донација,
дотација и др.

Функција службе за буџетску инспекцију
јединице локалне самоуправе је , како је прописано
чланом 86. Закона о буџетском систему, контрола
примене закона у области материјално-финансијског
пословања и наменског и законитог коришћења
средстава од стране напред наведених субјеката.

У извештајном периоду, буџетска инспекција
општине Параћин вршила је инспекцијску контролу
на основу Програма рада буџетске инспекције
општине Параћин за 2018. годину, донешеног од
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стране Председника општине Параћин као и на
основу налога за ванредну контролу Председника
општине, а како је прописано чланом 90. Став 2.
Закона о буџетском систему и чланом 5. Став 2.
Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске
инспекције.

Чланом 91. став 3 Закон о буџетском систему
("Службени гласник РС", 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/20
13… и 99/2016, 113/2017 и 95/2018)  и чланом 44.
Закон о инспекцијском надзору ("Службени гласник
РС", бр 36/2015, 44/2018 –др.закон и 95/2018)
прописана је обавезе састављања годишњег
извештаја о раду буџетске инспекције.

1)  Извршење контрола:
У току 2018.- године Буџетска инспекција је

вршила контролу код 8 субјеката од чега је 8
контрола окончано сачињавањем и уручењем
записника, док извршење две контроле преноси из
2017. године окончано у 2018. години.

а) Контроле које су окончане уручењем
записника су вршене код следећих субјеката:

     1.   ЈКП “Параћин“
     2.   ЈП “ Водовод“
     3.   Завичајни музеј Параћин
     4.   О.Ш. “Ђура Јакшић“  Параћин
     5.   ЈКП“ Параћин“
     6.   Управа за инвестиције и одрживи развој
Општине Параћин
     7.   ЈКП “Параћин“
     8.   О.Ш. “Радоје Домановић“ Параћин

2) Предузимање мера:
а) Предложене мере по записницима

У 8 записника сачињених након извршене
контроле а у циљу отклањања утврђених
неправилности и спречавања да се исте понове ,
субјектима контроле укупно је наложено 11 мера на
основу чега је предлагано:

-да предузму мере за наплату доспелих
потраживања
-да корисници јавних средсава обезбеде
правилну примену законских и пратећих прописа
и створе предуслови да се константоване
неправилности не понављају
-исправи направилност фактурисања затезне
камате

3) број откривених и отклоњених или
битно умањених насталих штетних последица по
законом заштићена добра, права и интересе
(корективно деловање инспекције)

Буџетски инспектор је контролисаним
субјектима наложио укупно 11 мера у току 2018.

године. Према достављеним обавештењима и
провером од стране инспектора, утврђене
неправилности су отклоњене.

4) број утврђених нерегистрованих субјеката и
мерама спроведеним према њима

/

5) мере предузете ради уједначавања праксе
инспекцијског надзора и њиховог дејства

Буџетски инспектор одржавао је редовне
консултације са буџетским инспекторима других
општина и градова и начелником Општинске управе
ради размене искустава и уједначавања поступања и
наложених мера

6) остварење плана и ваљаности планирања
инспекцијског надзора, нарочито о односу
редовних и ванредних инспекцијских надзора,
број редовних инспекцијских надзора који нису
извршени и разлозима за то, као и број допунских
налога за инспекцијски надзор

Контрола је извршена код 8 корисника, с тим
што су у 2018. години завршене и две контроле
започете претходне године.

У току 2018. године било је 8 налога за
ванредну контролу, који су такође утицали на
извршење Програма рада буџетске инспекције за
2018. годину

7) ниво координације инспекцијског надзора са
инспекцијским надзором кога врше друге
инспекције

Постоји висок ниво координације
инспекцијског надзора са другим инспекцијским
надзорима

8) материјални, технички и кадровски ресурси
које је инспекција користила у вршењу
инспекцијског надзора и мере предузете у циљу
делотворне употребе ресурса инспекције и
резултати предузетих мера

Буџетска инспекција има једног извршиоца.
Што се тиче материјалних и техничких ресурса,
буџетска инспекција има на располагању неопходну
стручну литературу и превоз, као и комјутерску
опрему.

Мере које су предузете ради делотворне
употребе ресурса су смањење разних материјалних
трошкова (опреме и других материјалних средстава и
коришћење стручне литературе заједно са другим
финансијским службама).
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9) придржавање рокова прописаних за поступање
инспекције

Буџетска инспекција се приликом рада
придржавала рокова прописаних законским и
подзаконским актима, као и рокова прописаних од
стране Председника општине.

10) законитост управних аката донетих у
инспекцијском надзору (број другостепених
поступака, њихов исход, број покренутих
управних спорова и њихов исход)

У току 2018. године није било другостепених
поступака и покренутих управних спорова.

11) поступање у решавању притужби на рад
инспекције, са исходима тог поступања, уз
посебно истицање броја поднетих притужби и
области рада на које су се односиле

У току 2018. године није било притужби на
рад буџетске инспекције.

12) обуке и други облици стручног усавршавања
инспектора, са бројем тих обука и других облика
стручног усавршавања и бројем инспектора, који
су похађали те обуке и други облици стручног
усавршавања

/

13) иницијативе за измене и допуне закона и
других прописа

Буџетска инспекција није покретала
иницијативе за измене и допуне законcих и
подзаконских аката везаних за област рада
инспекције.

14) мере и провере предузете у циљу потпуности и
ажурности података у информационом систему

Није било активности на ажурирању података
у информационом систему

15) стање у области извршавања поверених
послова инспекцијског надзора

Послови буџетске инспекције су изворни
инспекцијски послови.

16) Најчешће направилности утврђене у контролама
односе се на кршење следећих прописа:

а) Закон о буџетском систему ( чл.54),
извршење обавезе за одређене намере које су

преузете у износима већим од износа одобрених
буџетом или финансијским планом насталих у
супротности са важећим прописима ( чл. 56, став 3 и
чл. 103. став 1 тачка 4.

б) Закон о јавним набавкама (чл. 51 и чл.
169,став 2. тачка 5.)

17) исходи поступања правосудних органа по
захтевима за покретање прекршајног поступка,
пријавама за привредни преступ и кривичним
пријавама које је поднела инспекција.

У току 2018. године, буџетској инспекцији
није достављена ни једна пресуда по захтевима за
покретање прекршајног поступка поднетим
Општинском органу за прекршаје Параћин у 2018.
години. Током 2018. године поднетo је 4 захтев за
покретање прекршајног поступка.

1.1.2. Кабинет председника – посебна
организациона јединица

1. Помоћници председника као постављена лица на
одређено време:

        Послови Број
извршилаца

Помоћник за локални економски
развој

              1

Помоћник за омладинску
политику

             1

Помоћник за јавне службе               1

Помоћник председника за локални економски
развој 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.

Помоћник председника за омладинску
политику 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.

Помоћник председника општине за јавне
службе прати рад јавних служби; израђује базе
података; припрема презентације; сарађује са јавним
предузећима и месним заједницама; припрема
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извештаје, информације и анализе по захтеву
председника општине и обавља и друге послове по
налогу председника општине.

2. Службеници у Кабинету председника општине

Послови Број
извршилаца

Шеф кабинета                1
Послови организације                1

Шеф кабинета 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.

Радник на пословима организације 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

1.1.3. Одсек за информисање
Послови Број

извршилаца
Шеф Одсека за информисање                1
Шеф Радне групе за послове
информисања о раду органа
општине

               1

Послови информисања                3

Радна група за послове информисања радила
је на припреми информативних прилога о раду
органа општине. Припремала је и уређивала прилоге
о раду органа општине  и пратила сва заседања
Скупштине општине и Општинског већа.

2. ЈАВНОСТ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ У РАДУ
УПРАВЕ

У Управи за послове органа општине лица
овлашћена за поступање по захтевима за слободан
приступ информацијама од јавног значаја су
начелник управе и заменик начелника управе.

У току 2018.године није поднет ниједан
захтев за приступ информацијама од јавног значаја.

У циљу обезбеђивања транспарентности и
јавности у раду најважније информације и подаци о
активностима Управе за послове органа општине
објављују се на интернет страници www. paracin.rs

3. ЗАКЉУЧАК
Може се закључити да Управа за послове

органа општине својим радом задовољава стандарде
поступања добро организованих управа и поред
проблема мањег броја запослених и константног пада
броја запослених у општинским управама, без
могућности пријема нових запослених.
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У наредном периоду ћемо предузети и мере
које су усмерене ка још ефикаснијем и квалитетнијем
раду, што и јесте улога овог органа. Те мере су:

даљи рад на примени механизама
управљања људским ресурсима, а све у циљу
постизања стратешких циљева унапређења рада
Управе. Развој високо квалитетних запослених који
посао обављају предано, савесно и професионално,
који поседују тимски дух, негују однос поверења и

поштовања са осталим запосленима, имају  потребу
за  сталним  учењем,  тј.  професионалним развојем,
те  на  тај  начин  са осталим запосленима
представљају ефикасни сервис у служби грађана
општине Параћин.

4. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКОГ
ПЛАНА ОД 01.01.2018. до 31.12.2018. ГОДИНЕ
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УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН

Број: 400-206/2019-VIII-01 од 28.01.2019. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Дејан Цвејић дипл.инг.маш.

________________________________

На основу члана 40. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'' бр.
22/18), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на
седници одржаној 20.02.2019. године, разматрала је
Извештај о спровођењу мера пољопривредне
политике и политике руралног развоја за подручје
општине Параћин за 2018. годину и донела је

O Д Л У К У

I
УСВАЈА СЕ Извештај о спровођењу мера

пољопривредне политике и политике руралног
развоја за подручје општине Параћин за 2018. годину
од 31.01.2019. године.

II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-294/2019-II од 20.02.2019. године
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл. 29 ст. 3  Закона о јавној својини
(Сл. гл.РС. бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16, 108/16,
113/7 и 95/18), члана 132 и 133 Закона о стечају (Сл.
гл. Р.С. бр. 104/09, 99/11, 71/12, 83/14, 113/177 и
44/18), члана 40 ст. 1 тач. 37 Статута Општине
Параћин (Сл. лист Општине Параћин бр. 22/18) СО
Параћин, на седници одржаној дана 20.02.2019.
године, доноси следећу

О Д Л У К У

1. ОПШТИНА ПАРАЋИН одлучила је да
прибави у јавну својину непокретности које се
продају путем јавног огласа,  објављеног 31. 01.2019.
у дневном листу «Политика» и «Данас», и то
имовину стечајног дужника «Инвестекспорт група»
ДОО у стечају из Београда, Бранкова 28/IV,
објављене у јавном огласу, следеће непокретности:

Пословне просторије пословних услуга -
локале  који  се налази у  приземљу  објекта бр. 1. и
то:
- локал бр.  4 корисне пов. 27 м2 односно грађ. повр.
25,21 м2,
- локал бр. 15 корисне пов. 44 м2 грађ. поврр.39,62
м2,
- локал бр. 16 корисне пов. 20 м2 грађ. пов. 20,40 м2,
- локал бр. 17 корисне пов. 28 м2 грађ. пов. 44,48 м2.

Пословне просторије пословних услуга -
локале  који се налазе  на спрату објекта 1.
- локал бр. 30 корисне пов. 17м2,  грађ. површине
16,80 м2 и
- локал бр. 31 корисне пов. 17м2,  грађ. површине
16,80 м2, све уписане на кп.бр.  93/2 из ЛН 6421 КО
Параћин грд.

2. Непокретности  из става 1 ове одлуке
прибавиће се по почетној цени  и то
локал бр. 4  по почетној цени од  416.502,92 дин.
локал бр. 15 по почетној цени од 522.111,92 дин.
локал бр. 16 по почетној цени од 237.323,60 дин.
локал бр. 17 по почетној цени од 431.928,95 дин.
локал бр. 30 по почетној цени од 161.380,05 дин.
локал бр. 31 по почетној цени од 161.380,05 дин.
а што све укупно износи  . . . . . .1.930.627,49.дин.

Депозит у износу од 1.930.627,49 дин.
уплатиће се на рачун «Инвестекспорт групе» ДОО
Београд, у стечају,   до 28. 02. 2019. год.

Износ од 20.000,00 дин. на име накнаде за
откуп продајне документације уплатиће се

најкасније  до 27. 02. 2019. год.

3. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Бобан Дејановић,
начелник Одељења за урбанизам и имовинско правне
послове, да у име и за рачун општине, учествује на
јавном надметању  које ће се  одржати 06.03.2019.
год. и прибави непокретности из ст. 1 по цени из
става 2 ове одлуке.

4. НАЛАЖЕ СЕ Одељењу за финансије и
буџет да изврши уплату депозита у износу од
1.930.627,49 дин. на рачун «Инвестекспорта група»
ДОО, у стечају и износ од 20.000,00 дин. на име
откупа продајне документације.

5. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник Општине да
потпише Уговор о купопродаји непокретности из
става 1 ове одлуке.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 464-3/2019-II од 20.02.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 61. став 1, 2 и 14. и члана 69.
став 4. 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) и члана 7. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину (''Службени
лист општине Параћин'', бр. 23/2018), Општинско
веће општине Параћин на седници одржаној
31.01.2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о преносу средстава буџета у текућу буџетску

резерву и распоред истих због промене
овлашћења директних буџетских корисника

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2019. годину, преносе се
средства у текућу буџетску резерву са следећих
апропријација и у износима: Раздео 5, глава 5.1
Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програм 0602, програмска активност
0602-0001, извор финансирања 01, функција 040
породица и деца, апропријација економске
класификације 472000 Накнаде за социјалну заштиту
из буџета, у износу од 510.000 динара (трошак
новчана помоћ за новорођенчад 300.000 динара;
трошак прворођене бебе 210.000 динара); функција
090 социјална заштита некласификована на
другом месту, апропријација економске
класификације 472000 Накнаде за социјалну заштиту
из буџета, у износу од 1.740.000 динара (трошак
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студентска и ученичка помоћ, 110.000 динара;
трошак субвенције трошкова превоза
средњешколаца, 1.500.000 динара; трошак школа за
талентоване ученике Ћуприја, 130.000 динара).

Средства из става 1. ове тачке, у укупном
износу од 2.250.000 динара, преносе се у текућу
буџетску резерву у оквиру Раздела 5, глава 5.1 –
Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програмска активност 0602-0001,
функција 130 – Опште услуге, апропријација
економске класификације 499000 – Средства резерве
– текућа резерва и распоређују се Управи за
друштвене делатности, за преузета овлашћења од
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове (функција 040, конто 472000;
функција 090, конто 472000).

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке
1. овог решења, користиће се нова овлашћења за које
није утврђена апропријација, и књижиће се у оквиру
раздела 9, Управа за друштвене делатности,
програм 0602, програмска активност 0602-0001,
извор финансирања 01, нова функција 040 породица
и деца, апропријација економске класификације
472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у
износу од 510.000 динара (трошак новчана помоћ за
новорођенчад 300.000 динара; трошак прворођене
бебе 210.000 динара); функција 090 социјална
заштита некласификована на другом месту,
апропријација економске класификације 472000
Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у износу од
1.740.000 динара (трошак студентска и ученичка
помоћ, 110.000 динара; трошак субвенције трошкова
превоза средњешколаца, 1.500.000 динара; трошак
школа за талентоване ученике Ћуприја, 130.000
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
У процедури израде буџета општине Параћин

за 2019. годину у исти је унет нови директни
буџетски корисник – Управа за друштвене
делатности, без јасне и прецизно дефинисане
надлежности ове Управе.

У току регистрације новог горе наведеног
директног буџетског корисника, јасније су
постављене надлежности истог тако да је потребно за
његово функционисање обезбедити додатна
средства.

С обзиром да су средства за функционисање
дела јавних служби, која су сада у надлежности
Управе за друштвене делатности, планирана код

Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, то се са позиција ове управе
''скидају'' одређена средства, у укупном износу од
2.250.000 динара, и распоређују Управи за
друштвене делатности за финансирање оних
надлежности које су дате овој управи.

Прерасподела средстава између директних
буџетских корисника због промене надлежности
истих врши се у складу са чл. 61. став 1 и 2. Закона о
буџетском систему. Ова средства се преносе у текућу
буџетску резерву, а потом распоређују на новог
директног буџетског корисника и иста не улазе у
обрачун максимално могућег износа средстава
текуће буџетске резерве утврђеног законом на
годишњем нивоу.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-243/2019-III од 31.01.2019. 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. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’ бр.20/2017), члана 22.
Пословника о раду Општинског већа општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин'',
бр.12/17), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној дана 31.01.2019.
године донело је

З А К Љ У Ч А К

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на текст

Годишњег плана расписивања јавних конкурса за
2019. годину Општине 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: 06-21/2019-III од 31.01.2019. 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),
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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
31.01.2019. 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: Планинарског клуба
„Јаворак“ Параћин, Пливачког клуба „Посеидон“
Параћин, Атлетског клуба „СФС Борац“ Параћин,
Карате клуба „Црница“ Параћин, Шаховског клуба
„Параћин“ Параћин, Атлетског клуба „Параћин“
Параћин, Фудбалског клуба „Напредак“ Својново,
АКК „Карт-Спринт“ Параћин, Фудбалског клуба
„Будућност“ Лебина, Кик бокс клуб „Балкан Херо“
Параћин, Фудбалског клуба „Шумадија“
Трешњевица, Фудбалског клуба „Напредак“
Дреновац, Фудбалског клуба „Развитак- Мириловац“
Мириловац, Фудбалског клуба „Хајдук“ Чепуре,
Фудбалског савеза општине Параћин, ОСР “Мрена“
Параћин, Фудбалског клуба “Радник“ Давидовац,
Пливачког клуба „Делта” Параћин, Пливачког клуба
“Црница“ Параћин бр.06-13/2019-I од 25.01.2019.
године.

II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-21/2019-III од 31.01.2019. 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.22/2018),
члана 22. Пословника о раду Општинског већа
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин'', бр.12/17), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
31.01.2019. 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: СУ „ОФК Јухор
2016“ Поточац, СПУ„Викинг 2016“ Параћин,
Фудбалског клуба „Омладински“ Параћин,
Омладинског фудбалског клуба „Параћин“ Параћин,
Фудбалског клуба „Младост“ Сикирица, Фудбалског
клуба „Младост“ Горња Мутница, Фудбалског клуба
„Поповац“ Поповац, СУ „Доња Мутница ФК“ Доња
Мутница, Рукометног клуба „Параћин“ Параћин,
Фудбалског клуба „ИСК Извор“ Извор, Фудбалског
клуба „Омладинац“ Шалудовац, Фудбалског клуба
„Раднички“ Текија, Фудбалског клуба „Херој“
Бусиловац, Фудбалског клуба „Напредак“ Стубица,
Фудбалског клуба „БСК Буљане“ Буљане,
Фудбалског клуба „Јединство“ Ратаре, Фудбалског
клуба „Трио“ Параћин, Фудбалског клуба „Исток 63“
Плана, Фудбалског клуба „СФС Борац“ Параћин ,
Фудбалског клуба „Јединство“ Параћин,
Кошаркашког клуба „Параћин“ Параћин,
Омладинског кошаркашког клуба „Параћин“
Параћин, Карате клуба „Самурај“ Параћин,
Пливачког ватерполо клуба „Параћин“ Параћин,
Спортског клуба „Monster gym“ Параћин,
Орјентиринг клуба „Параћин“, бр. 06-18/2019-I од
30.01.2019. године.

II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-21/2019-III од 31.01.2019. 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) и члана 4. Одлуке о
стипендирању изузетно надарених ученика и
студената са територије општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин''бр.13/2013),
Председник општине Параћин, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
о измени Решења о формирању Комисије за

давање предлога за доделу стипендије и
једнократне новчане помоћи изузетно надареним

ученицима и студентима који имају
пребивалиште на територији општине Параћин
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У Решењу о формирању Комисије за давање
предлога за доделу стипендије и једнократне новчане
помоћи изузетно надареним ученицима и студентима
који имају пребивалиште на територији општине
Параћин, број 02-147/2018-I од 23.08.2018.године, у
ставу I, тачка 1. мења се и гласи:

 ''1. Милош Ђурђевић- председник,''

II
У осталом делу Решење остаје неизмењено.

III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-15/2019-I од 11.02.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          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 радне групе

I
Формира се радна група у саставу:

1. Горан Милојевић, председник радне групе;
2. Виолета Ћосић, члан;
3. Аљоша Глигоријевић, члан;
4. Бранислав Стојановић,  члан;
5. Радомир Милутиновић, члан;

II
ЗАДАТАК радне групе је организација

манифестација поводом обележавања 40. година од
потписивања Повеље о братимљењу између
Општине Параћин и Општине Мурска Собота.

III
Решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-16/2019-I од 12.02.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          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 накнади за заштиту и унапређивање
животне средине општине Параћин

I
Формира се Радна група за израду нацрта

Одлуке o накнади за заштиту и унапређивање
животне средине општине Параћин, у следећем
саставу:

1. Владимир Јанковић, начелник Одељења за
одрживи развој координатор

2. Слободан Јанковић, начелник Одељења за
финансије и буџет, члан

3. Мирјана Милутиновић, начелница Одељења
за локалну пореску администрацију, члан

II
Задатак Радне групе је усклађивање Одлуке

о накнади за заштиту и унапређивање животне
средине општине Параћин 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: 02-18/2019-I од 13.02.2019. године

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

На основу члана 18. и 19. Закона о јавном
информисању и медијима („Сл. гласник РС“ бр.
83/14, 58/15, 12/16), члана 20. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл. гласник РС,, бр.129/07, 83/14-
др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018), члана 69.
Статута општине Параћин (‘’Сл. лист општине
Параћин’’ бр.22/18), Одлуке о буџету Општине
Параћин за 2019. годину (,,Сл. лист општине
Параћин, бр. 23/18), Уредбе о правилима за доделу
државне помоћи (''Сл.гласник РС'' бр.13/10, 100/11,
91/12, 37/13, 97/13, 119/14) и Правилника о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања („Сл.
гласник РС“ бр. 16/2016, 8/2017),
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Општинско веће Општине Параћин расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ НА ОПШТЕМ КОНКУРСУ ЗА

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ
ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У

ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2019.
ГОДИНИ

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

суфинансирати

Укупан износ средстава намењен за
суфинансирање пројеката ради остваривања јавног
интереса у области јавног информисања из буџета
Општине Параћин, у складу са Одлуком о буџету
Општине Параћин за 2019. годину (,,Сл. лист
општине Параћин, бр. 23/2018), износи 9.000.000,00
динара.

Намена конкурса је суфинансирање
производње медијских садржаја из области јавног
информисања, који доприносе истинитом,
непристрасном, правовременом и потпуном
информисању грађана општине Параћин;
подстицању предузетништва младих; развоју
туристичке привреде; развоју образовања;
подстицању културног и уметничког стваралаштва;
развоју спорта и физичке културе; унапређивању
заштите животне средине и здравља грађана, посебно
деце и омладине; унапређивању бриге о старима;
подизању квалитета информисања особа са
инвалидитетом и припадника других мањинских
група; унапређивању родне равноправности; осталих
медијских садржаја који доприносе задовољавању
потреба грађана за информацијама из свих области
живота, без дискриминације.
Конкурс за суфинансирање пројеката ради
остваривања јавног интереса у области јавног
информисања у 2019. години се расписује за
пројекте:

1) производње медијских садржаја у износу
од 8.500.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се одобравају по
пројекту  из тачке 1) је 50.000,00 динара, а највећи
износ средстава која се одобравају по пројекту из
тачке 1) је 7.500.000,00 динара.
2) организовања и учешћа на стручним, научним и
пригодним скуповима, као и унапређивања
професионалних и етичких стандарда у области
јавног информисања у износу од 500.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се одобравају
по пројекту из тачке 2) је 50.000,00 динара, а највећи
износ средстава који се одобравају по пројекту из
тачке 2) је 400.000,00 динара.
Општина Параћин ће на основу овог јавног позива
суфинансирати пројекте производње медијских

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

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

Учесник конкурса који је добио средства за
суфинансирање пројекта чија је реализација дужа од
годину дана, доставља наративни и финансијски
извештај о реализацији пројекта  за сваку
календарску годину, до краја те године, органу који
му је одобрио средства.
Наративни и финансијски извештај, подноси се на
Обрасцу 2. који је прописан Правилником о
суфинансирању пројеката за  остваривање јавног
интереса  у области јавног информисања („Сл.
гласник РС“ бр. 16/2016, 8/2017).

Право учешћа на конкурсу

Право учешћа на конкурсу има:
1) издавач медија чији медиј је уписан у

Регистар медија, који се води у Агенцији за
привредне регистре,

2) правно лице, односно предузетник који се
бави производњом медијских садржаја и који има
доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити
реализован путем медија који је уписан у Регистар
медија,

3) правно лице, односно предузетник, са
пројектима организовања и учешћа на стручним,
научним и пригодним скуповима, као и са
пројектима унапређивања професионалних и етичких
стандарда у области јавног информисања.

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

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

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

Услови за учешће на пројекту

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

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

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

Учесник конкурса који је у текућој
календарској години већ користио средства
намењена пројектном суфинансирању у области
јавног информисања на републичком, покрајинском
или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу
за суфинансирање истог пројекта само још једном у
тој години, и то у износу који уз средства која је већ
добио не прелази 80% вредности пројекта.

Критеријуми за оцену пријава на конкурс

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати
пројекти пријављени на конкурс су:

1) мера у којој је предложена пројектна
активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања;

2) мера пружања веће гаранције
привржености професионалним и етичким
медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1)
овог члана, посебно се оцењује:

1. Значај пројекта са становишта:
- остваривања јавног интереса у области јавног
информисања;
- остваривање намене конкурса;
- усклађености пројекта са реалним проблемима,
потребама и приоритетима циљних група;
- идентификованих и јасно дефинисаних потреба
циљних група;
- заступљености иновативног елемента у пројекту и
новинарско истраживачког приступа.

2. Утицај и изводљивост са становишта:
- усклађености планираних активности са циљевима,
очекиваним резултатима и потребама циљних група;
- степена утицаја пројекта на квалитет информисања
циљне групе;
- мерљивости индикатора који омогућавају праћење
реализације пројекта;
- разрађености и изводљивости плана реализације
пројекта;
- степена развојне и финансијске одрживост пројекта
(позитивни ефекти пројекта настављају се након што
се оконча подршка).

3. Капацитети са становишта:
- степена организационих и управљачких
способности предлагача пројекта;

- неопходних ресурса за реализацију пројекта;
- стручних и професионалних референци предлагача
пројекта, које одговарају предложеним циљевима и
активностима пројекта.

4. Буџет и оправданост трошкова са
становишта:
- прецизности и разрађеност буџета пројекта, који
показује усклађеност предвиђеног трошка са
пројектним активностима;
- економске оправданости предлога буџета у односу
на циљ и пројектне активности.

На основу критеријума из става 1. тачка 2)
овог члана посебно се оцењује:

1) да ли су учеснику конкурса изречене мере
од стране државних органа, регулаторних тела или
тела саморегулације у последњих годину дана, због
кршења професионалних и етичких
стандарда(податке прибавља стручна службa од
Регулаторног тела за елeктронске медије, за
електронске медије, а од Савета за штампу, за
штампане и онлајн медије);

2) доказ о томе да су након изрицања казни
или мера предузете активности које гарантују да се
сличан случај неће поновити.

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

Специфични ближи критеријуми за
оцењивање пројеката:

-у којој мери и у  ком обиму  предложени
пројекат доприноси благовременом информисању о
дневним догађајима и актуелностима на територији
општине Параћин,

-квалитет информисања (истинито,
непристрасно, правовремено и потпуно
информисање грађана на територији општине
Параћин),

- награде и признања,
- да ли је медијски садржај доступан свим

грађанима на територији општине Параћин.
Конкурсна комисија ће приликом оцењивања

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

Рок за пријављивање на конкурс

Јавни позив за достављање пројеката отворен
је од 15.02.2019.године до 06.03. 2019. године.

Пријава на конкурс подноси се на адресу:
Општинско веће општине Параћин. Томе
Живановића 10, 35250 Параћин, са назнаком:
Конкурс за суфинансирање пројеката ради
остваривања јавног интереса у области јавног
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информисања у 2019. години  и предаје се у
услужном центру Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин
шалтер бр.7 непосредно, или препоручено поштом.

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

на погрешном обрасцу неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити радним даном
од 11 до 14 часова на телефон 035-563-601, локал
148.

Документација коју прилаже подносилац
пројекта

Учесници конкурса су обавезни да доставе:
- попуњен и оверен пријавни Образац 1 за

учешће на конкурсу, у четири примерка, који је
прописан Правилником о суфинансирању пројеката
за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања. Образац се преузима са сајта
Општине Параћин www.paracin.rs (Образац 1–
пријава: попуњен предлог пројекта и Образац 1 –
табела: попуњен буџет пројекта).

- фотокопију Решења о регистрациjи правног
лица или предузетника у Агенциjи за привредне
регистре;

- фотокопију Решења о регистрацији из
регистра медија који се води у АПР, са подацима
уписаним у складу са Законом о јавном
информисању и медијима;

- дозвола за емитовање радио и/или ТВ
програма издата од Регулаторног тела за електронске
медије;

- оверена изjава/сагласност медија (или више
њих) да ће програмски садржаj бити
емитован/објављен у том медију (обавезно само за
правна лица и предузетнике који се баве
производњом медијских садржаја и који су
регистровани за продукциjу телевизиjског и
радиjског програма) са доказом о регистрацији овог
медија (или више њих) из Регистра медија у
Агенцији за привредне регистре;

- потписана изјава учесника Конкурса о томе
да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена
државна помоћ мале вредности (де минимис државна
помоћ) у текућој фискалној години и у претходне две
фискалне године, односно државна помоћ у текућој
фискалној години и по ком основу, за штампане
медије, радио, интернет медије и новинске агенције;

- потписана изјава учесника Конкурса о томе
да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена
државна помоћ у текућој фискалној години и по ком
основу, за производњу медијских садржаја за
телевизију

- потврда Народне банке Србије да нема
евидентиране основе и налоге у принудној наплати
(да нема блокиран рачун)

- прецизне показатеље и доказе о укупним
средствима учесника конкурса у 2018. години, о
проценту учешћа средстава Општине Параћин у
укупним средствима учесника конкурса у 2018.
години, као и податке о приходима које су сами
остварили у претходној години.

Учесници којима су у претходном периоду
додељена средства намењена пројектном
суфинансирању, за чији износ је давалац средстава
накнадно утврдио да је тај износ већи од износа
дозвољеног према члану 95. Уредбе о правилима за
доделу државне помоћи, имаће право учешћа на
конкурсу само уколико доставе оверену изјаву да ће
износ прекорачене додељене државне помоћи
вратити органу који му је доделио средства, односно
уколико су преузела обавезу враћања прекораченог
износа дозвољене државне помоћи.

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

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

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

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

Конкурсна комисија

Оцену пројеката поднетих на конкурс као и
предлог о расподели средстава са образложењем
доноси стручна комисија од три или пет чланова, у
зависности од броја приспелих пријава (у даљем
тексту: Комисија).

Чланове стручне комисије именује
председник Општинског већа општине Параћин и то
из реда независних стручњака за медије и медијских
радника који нису у сукобу интереса и не обављају
јавну функцију, у складу са правилима о борби
против корупције.

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

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

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

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

Уз предлог за чланове комисије доставити и
кратке биографије.

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

Одлука о расподели средстава

Одлуку о расподели средстава, у форми
решења са образложењем, доноси Општинско веће
Општине Параћин , а на основу образложеног
предлога Комисије.

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

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

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

Уговор о додели средстава

Решење представља основ за закључење
уговора са учесником конкурса који је добио
средства за суфинансирање пројектних активности.

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

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

Стручна служба органа који је расписао
конкурс, учесницима конкурса којима су одобрена
средства доставља уговор у најкраћем могућем року.
Учесник конкурса, коме су одобрена средства, без
одлагања, доставља потписан и оверен уговор органу
који је расписао конкурс.

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

Извештај о спроведеним активностима

Учесници конкурса који су добили средства,
извештај о реализацији пројекта достављају органу

који је доделио средства, у форми наративног и
финансијског извештаја, а у складу са  законом и
закљученим уговором.

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

Уз извештај се доставља и доказ о
реализацији пројекта.

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

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-340/2019-III од 14.02.2019. 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-
359/2019-V-01 од 20.02.2019. 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 послове органа
општине, средства у укупном износу од 100.000,00
динара на име: - трошкова смештаја и превоза на
службеном путу у земљи (за интерног ревизора) и за
трокове превоза на службеном путу у иностранство
(Јабланица, Федерација БиХ) за начелника наведене
Управе.

2. Средства из тачке 1. овог решења,
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распоређују се на апропријацију у оквиру раздела 8,
Управа за послове органа општине, програм 0602,
програмска активност 0602 – 0001, функција 130
Опште услуге, извор финансирања 01, економска
класификација 422000 Трошкови путовања, тако да
укупан план средстава ове апропријације за 2019.
годину износи 120.000 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
Управа за послове органа општине, обратила

се Председнику општине Параћин захтевом, бр. 400-
357/2019-VIII-01 од 20.02.2019. године, за додатна
средства, у износу од 100.000,00 динара на име: -
трошкова смештаја и превоза на службеном путу у
земљи (за интерног ревизора) и за трокове превоза на
службеном путу у иностранство (Јабланица,
Федерација БиХ) за начелника наведене Управе.

Решавајући по поднетом захтеву, у складу са
датим предлогом Начелника Управа за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове, бр. 400-
359/2018-V-01 од 20.02.2019. године, донета је
одлука као у изреци овог решења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-358/2019-I од 20.02.2019. године

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

На основу чл. 44. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18) и чл. 65.
Статута општине Параћин (‘’С6лужбени лист
општине Параћин’’ број 22/2018) и члана 1. и 2.
Одлуке о овлашћењу Председника општине Параћин
за давање сагласности на Правилнике о раду јавних
предузећа (''Службени лист општине Параћин'', број
2/2015)и чл. 3 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, 28/16, 3/17, 4/17, 9/17, 11/17,
19/17, 4/2018, 23/2018), ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, разматрајући Одлуку о изменама
Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији послова Јавног комуналног
предузеће "Параћин" у Параћину, број 256 oд
31.01.2019. године, уз позитивно мишљење Одељења
за јавне службе, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку о изменама
Правилника о унутрашњој организацији и

систематизацији послова Јавног комуналног
предузећа  "Параћин" у Параћину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама

Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији послова Јавног комуналног
предузећа "Параћин" у Параћину, број 256 oд
31.01.2019. године.

II
Ово Решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

О б р а з л о ж е њ е
Јавно комунално предузеће ''Параћин'' у

Параћину, поднело је Председнику општине Параћин
захтев за давање сагласности на Одлуку о изменама
Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији послова Јавног комуналног
предузећа "Параћин" у Параћину, број 256 oд
31.01.2019. године, Документациону основу за
доношење Одлуке о изменама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији послова
Јавног комуналног предузећа "Параћин" у Параћину
бр. 255 од 31.01.2019. године, и Одлуку Надзорног
одбора број 263 од 31.01.2019. године којом је дата
сагласност на Одлуку о изменама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији послова
Јавног комуналног предузећа "Параћин" у Параћину.

У складу са чланом 65. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ број
22/2018), којим је прописано да Председник општине
даје сагласност на опште акте којима се уређује број
и структура запослених у предузећима и установама
које се финансирају из буџета Општине и 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, 28/16, 3/17,
4/17,9/17, 11/17, 19/17, 4/2018, 23/18), уз позитивно
мишљење Одељења за јавне службе, Председник
општине Параћин донео је решење као у
диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-1/2019-I од 20.02.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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На основу чл. 44. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18) и чл. 65.
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’ број 22/2018) и члана 1. и 2.
Одлуке о овлашћењу Председника општине Параћин
за давање сагласности на Правилнике о раду јавних
предузећа (''Службени лист општине Параћин'', број
2/2015) и чл. 3 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, 28/16, 3/17, 4/17, 9/17, 11/17,
19/17, 4/2018, 23/2018), ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, разматрајући Одлуку о измени
Правилника о раду Јавног комуналног предузеће
"Параћин" у Параћину, број 264 oд 31.01.2019.
године, уз позитивно мишљење Одељења за јавне
службе, донео је

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

Правилника о раду Јавног комуналног предузећа
"Параћин" у Параћину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама

Правилника о раду Јавног комуналног предузећа
"Параћин" у Параћину, број 264 oд 31.01.2019.
године.

II
Ово Решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

О б р а з л о ж е њ е
Јавно комунално предузеће ''Параћин'' у

Параћину, поднело је Председнику општине Параћин
захтев за давање сагласности на Одлуку о измени
Правилника о раду Јавног комуналног предузећа
"Параћин" у Параћину, број 264 oд 31.01.2019.
године, усвојену на 87. седници Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа "Параћин" у Параћину,
одржаној дана 31.01.2019. године.

У складу са чланом 65. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ број
22/2018), којим је прописано да Председник општине
даје сагласност на опште акте којима се уређује број
и структура запослених у предузећима и установама
које се финансирају из буџета Општине и 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, 28/16, 3/17,
4/17, 9/17, 11/17, 19/17, 4/2018, 23/18), уз позитивно
мишљење Одељења за јавне службе, Председник
општине Параћин донео је решење као у
диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-2/2019-I од 20.02.2019. године

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

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 општинских
управа (''Службени лист општине Параћин'', бр.
19/2017; 4/2018 и 23/2018), Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о отварању нових апропријација

1. Решењима Комесаријата за избеглице и
миграције РС, бр. 553-33/1од 21.01.2019. године и
553-43/1 од 24.01.2019. године, општини Параћин
су одобрена средства у укупном износу од 42.000,00
динара за следеће намене: исплате новчане помоћи
Иванишевић Мирјани, у износу од 21.000 динара,
избеглици из Републике Хрватске и Мицановић
Саши, у износу од 21.000 динара, интерно расељеном
лицу са КиМ, тренутно настањеним на територији
општине Параћин, а на име превазилажења тешке
материјалне и здравствене ситуације.

2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију: у Разделу 9.
Управа за друштвене делатности, програм 0602,
програмска активност 0602-0001, функција 090
социјална заштита некласификована на другом
месту, извор финансирања 07, економска
класификација 472000 Накнада за социј. заштиту из
буџета, тако да укупан план средстава ове
апропријације за 2019. годину износи 6.208.864
динара (извор финансирања: 01 1.740.000; 07 42.000;
08 4.426.864), а трошак – унапређење положаја
избеглих и интерно расељених лица износи 4.468.864
динара (извор финансирања: извор финансирања 07
42.000, извор финансирања 08 4.426.864).

3. У члану 3. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2019. годину, у колони ''средства из
осталих извора финансирања буџетских корисника'',
конто ''733154 текући наменски трансфери, у ужем
смислу, од Републике у корист нивоа општина'',
износ од ''16.620.000'' динара мења се износом од
''16.662.000'' динара.
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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; Начелнику Управе за друштвене
делатности; Одељењу за финансије и буџет –
начелнику одељења, Одсеку рачуноводства и служби
Трезора; Одељењу за јавне службе; Одељењу за
општу управу и заједничке послове и Управи за
трезор.

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

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-316/2019-V-01 од 07.02.2019. 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 општинских
управа (''Службени лист општине Параћин'', бр.
19/2017; 4/2018 и 23/2018), Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о отварању нових апропријација

1. Уговором о гранту са Комесаријатом за
избеглице и миграције РС, бр. 9-9/509 од 19.03.2018.
године (наш број 400-456/2018-I од 16.03.2018.) и
Анекса уговора бр. 9-9/509-3/2018 од 20.12.2018.
године (наш број 400-456/2018-I од 20.12.2018.),
општини Параћин су одобрена средства у укупном
износу од 4.426.863,75 динара за следеће намене:
спровођење Регионалног програма стамбеног
збрињавања избеглих и интерно расељених лица на
територији општине Параћин, односно куповине
сеоских кућа са окућницом (Пуповац Миле,
1.062.447,30 динара; Лончар Милка, 1.121.427,15
динара; Врачар Милка, 1.121.427,15 динара и
Сврзикапа Зорка, 1.121.427,15 динара).

2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију: у Разделу 9.
Управа за друштвене делатности, програм 0602,
програмска активност 0602-0001, функција 090
социјална заштита некласификована на другом
месту, извор финансирања 08, економска
класификација 472000 Накнада за социј. заштиту из
буџета, тако да укупан план средстава ове
апропријације за 2019. годину износи 6.166.864
динара (извор финансирања 01 1.740.000; 08
4.426.864), а трошак – унапређење положаја избеглих
и интерно расељених лица износи 4.426.864 динара
(извор финансирања 08 4.426.864 динара).

3. У члану 3. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2019. годину, у колони ''средства из
осталих извора финансирања буџетских корисника'',
уводи се конто ''744151 текући добровољни
трансфери од физичких и правних лица у корист
општина'', у износу од 4.426.864 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 2. и 3. овог
Решења.

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

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

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-317/2019-V-01 од 07.02.2019. 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
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лист општине Параћин'', бр. 23/2018), и захтева
ОМШ ''Миленко Живковић'' Параћин, бр. 53, од
08.02.2019. 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, у оквиру економске
класификације 463100 Текући трансфери осталим
нивоима власти (трошак 425 Текуће поправке и
одржавање, износ ''1.950.000''мења се износом
''1.915.000'' динара, а трошак 426 Материјал, износ
''3.250.000'' мења се износом ''3.285.000'' динара). У
подглави 5.39 Школа за основно музичко
образовање ''Миленко Живковић'' Параћин, у
оквиру економске класификације 4631 Текући
трансфери осталим нивоима власти (трошак 425
Текуће поправке и одржавање, износ ''350.000''мења
се износом ''315.000'' динара, а трошак 426
Материјал, износ ''250.000'' мења се износом
''285.000'' динара).

2. Одлуку доставити ОМШ ''Миленко
Живковић'' 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: 400-327/2019-V-01 од 11.02.2019. 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
11.02.2019. 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 5.8
Предшколска установа ''Бамби'' Параћин,
програм 2001, програмска активност 2001 – 0001,
функционална класификација 911 предшколско
образовање, економска класификација 411000 Плате,
додаци и накнаде запослених, износ ''81.500.000''
мења се износом ''79.200.000''; економска
класификација 412000 Социјални доприноси на терет
послодавца, иунос ''15.000.000'' мења се износом
''13.750.000''; економска класификација 413000
Накнаде у натури, износ ''1.000.000'' мења се износом
''900.000''; економска класификација 416000 Награде
запосленима и остали посебни расходи, износ
''1.000.000'' мења се износом ''900.000''; економска
класификација ''421000 Стални трошкови, износ
''8.600.000'' мења се износом ''12.809.000''; економска
класификација 422000 Трошкови путовања, износ
''290.000'' мења се износом ''261.000''; економска
класификација 423000 Услуге по уговору, износ
''3.200.000'' мења се износом ''2.880.000''; економска
класификација 425000 Текуће поправке и одржавање,
износ ''600.000'' мења се износом ''540.000'';
економска класификација 512000 Машине и опрема,
износ ''500.000'' мења се износом ''450.000'', а за
извор финансирања 07, мењају се следеће
апропријације: економска класификација 416000
Награде запосленима и остали посебни расходи,
износ ''100.000'' мења се износом ''0''; економска
класификација ''421000 Стални трошкови, износ
''580.000'' мења се износом ''1.150.000''; економска
класификација 422000 Трошкови путовања, износ
''740.000'' мења се износом ''670.000''; економска
класификација 425000 Текуће поправке и одржавање,
износ ''1.000.000'' мења се износом ''900.000'';
економска класификација 512000 Машине и опрема,
износ ''905.990'' мења се износом ''605.990''.

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

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Број: 400-334/2019-V-01 од 18.02.2019. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________
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