СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Година 13

Број 3
Излази по потреби

01.02.2017.
Цена 240 динара

На основу члана 35. тачка 3а. Закона о
ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', бр.
111/09, 92/11 и 93/12), и члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'' број
13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на
седници одржаној 01.02.2017. године, разматрала је
Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације за
територију општине Параћин за 2016.годину, и
донела је
OДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинског
Штаба за ванредне ситуације за територију општине
Параћин за 2016.годину, број 217/2/3/2016-V-05 од
30.12.2016. године.
II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 217-3/2017-II од 01.02.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 35. тачка 3а. Закона о
ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', бр.
111/09, 92/11 и 93/12), и члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'' број
13/08, 12/12, 13/12,17/13, 17/14 и 25/16),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 01.02.2017. године, разматрала је Предлог
Плана рада општинског Штаба за ванредне ситуације
општине Параћин за 2017. годину и донела је
OДЛУКУ
I
УСВАЈА
СЕ
Предлог
Плана
рада
Општинског Штаба за ванредне ситуације за
територију општине Параћин за 2017. годину, који је
донео Општински штаб за ванредне ситуације

општине Параћин
30.12.2016. године.

на

седници

одржаној

дана

II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 217-4/2017-II од 01.02.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 6. Закона о начину
одређивања максималног броја запослених у јавном
сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/2015 и
81/2016 - Одлука УС РС), тачке 2. Одлуке о
максималном броју запослених на неодређено време
у систему државних органа, систему јавних служби,
систему Аутономне покрајине Војводине и систему
локалне самоуправе за 2015. годину ("Службени
гласник РС", бр. 101/2015, 114/2015, 10/2016, 22/2016
и 45/2016) и члана 32. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 13/2008,
12/2012, 13/2012, 17/2013, 17/2014 и 25/2016),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној дана 01.02.2017.године, донела је
ОДЛУКУ
о измени и допуни Одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у општинској
управи, јавним предузећима и установама
општине Параћин
Члан 1.
У члану 2. Одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у општинској
управи, јавним предузећима и установама општине
Параћин ("Службени лист општине Параћин", број
23/15, 6/16, 7/16 и 28/16) став 3. алинеје 7. и 10.,
мењају се и гласе:
Предшколска установа ''Бамби'': број
запослених на неодређено време ограничава се на
140 запослених
на неодређено време, број
систематизованих радних места ограничава се на
140,
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ЈП ''Дирекција за изградњу општине Параћин'':
број запослених на неодређено време ограничава се
на 20 запослених на неодређено време, број
систематизованих радних места ограничава се на 20,
Члан 2.
Обавезују се буџетски корисници из члана 1.
ове Одлуке, да ускладе своје правилнике о
унутрашњој организацији и систематизацији радних
места и број запослених са одредбама ове Одлуке у
року од 30 дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу општине
Параћин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 112-35/2017-II од 01.02.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 79. и члана 92. 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 и 99/2016) и члана 32. Статута
општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 13/2008, 12/2012, 13/2012, 17/2013,
17/2014 и 25/2016), Скупштина општине Параћин је
на седници одржаној 01.02.2017. године, донела
ОДЛУКУ
о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна
буџета општине Параћин за 2016. годину
Члан 1.
Доноси се Одлука о ангажовању екстерне
ревизије Завршног рачуна буџета општине Параћин
за 2016. годину коју ће вршити Државна ревизорска
институција.
Члан 2.
Екстерну ревизију Завршног рачуна буџета
општине Параћин за 2016. годину, уз сагласност
Државне ревизорске институције, а на основу ове
одлуке, може да обави и лице које испуњава услове
за обављање послова ревизије финансијских
извештаја прописане законом којим се уређује
рачуноводство и ревизија.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 40-7/2017-II од 01.02.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС''
бр.129/07), члана 32.тачка 9. Статута општине
Параћин (''Службени гласник РС'' бр.13/08, 12/12,
13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ Параћин, на седници одржаноj
01.02.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
o давању сагласности на Статут Јавног
комуналног предузећа "Параћин" Параћин
I
Даје се сагласност на
Статут Јавног
комуналног предузећа "Параћин" Параћин, број
Oдлуке 5173 коју је донео Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа "Параћин"Параћин на седници
одржаној 29.12.2016. године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-57/2016-01-II од 01.02.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 32.тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'' бр.129/07),
члана 32.тачка 9. Статута општине Параћин
(''Службени гласник РС'' бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин,
на седници одржаноj 01.02.2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
o давању сагласности на Статут Јавног предузећа
за водовод и канализацију "Водовод"Параћин
I
Даје се сагласност на Статут Јавног
предузећа
за
водовод
и
канализацију
"Водовод"Параћин, број Oдлуке 1705-1/2016 коју је
донео Надзорни одбор Јавног предузећа за водовод и
канализацију "Водовод" Параћин на седници
одржаној 30.12.2016. године.

01.02.2017.
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II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-1/2017-II од 01.02.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС''
бр.129/07, др.закон-83/14), члана 32.тачка 9. Статута
општине Параћин (''Службени гласник РС'' бр.13/08.
12/12,
13/12,
17/13,
17/14
и
25/16),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на седници
одржаноj 01.02.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
o давању сагласности на Статут Јавног
предузећа за коришћење и управљање пословним
простором "Параћин" Параћин
I
Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа
за коришћење и управљање пословним простором
"Параћин" Параћин, број Oдлуке 36 коју је донео
Надзорни одбор Јавног предузећа за коришћење и
управљање
пословним простором
"Параћин"
Параћин, на седници одржаној 17.01.2017. године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-6/2017-II од 01.02.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС''
бр.129/07, др.закон-83/14), члана 32.тачка 9. Статута
општине Параћин (''Службени гласник РС'' бр.13/08.
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ Параћин, на седници одржаноj
01.02.2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
o давању сагласности на Статут Завичајног
музеја ''Параћин'' у Параћину
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I
Даје се сагласност на Статут Завичајног
музеја ''Параћин'' у Параћину коју је донео Управни
одбор Завичајног музеја ''Параћин'' у Параћину на
седници одржаној 22.11.2016. године, број Одлуке
404.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број:110-11/2017-II од 01.02.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 4. и 13 Закона о комуналним
делатностима («Сл.гласник РС» бр. 88/2011 и
104/2016), члана 1. и 2. Одлуке о обављању
комуналне делатности (''Општински службени
гласник’’ бр.4/03 и 7/05) и члана 32. Статута
Општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'', број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14,
25/16), Скупштина општине Параћин на седници
одржаној 01.02.2017. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
Члан 1.
У Одлуци о јавним паркиралиштима
(''Службени лист општине Параћин'', број 29/16), из
члана 4. брише се став 5.
Члан 2.
Члан 28. мења се и гласи:
„Ценовник
за
коришћење
јавних
паркиралишта у смислу ове Одлуке доноси Надзорни
одбор Предузећа, на који сагласност даје Скупштина
општине Параћин„.
Члан 3.
У члану 30. став 9. мења се и гласи:
„Предузеће организује, врши наплату и
контролу плаћања накнаде за коришћење јавних
паркиралишта„
Члан 4.
У члану 31. став 4. после речи
„легитимацију“ додаје запета и речи „службену
значку“.
После речи „одела“, додаје се следећа
реченица:
„Службена значка садржи грб општине
Параћин, натпис „ПАРКИНГ СЕРВИС“, и редни
број.
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У члану 31. брише се став 5.
После става 4. додају се став 5. и став 6. који
гласе:
Основ за стицање права на повлашћену
зонирану паркинг карту за станаре представљају
важећа лична карта подносиоца захтева под условом
да се пребивалиште и адреса стана налазе у
станарском сектору и важећа саобраћајна дозвола за
возило у власништву подносиоца захтева, осим у
случају када подносилац захтева (станар у
станарском сектору) користи аутомобил по уговору о
лизингу.
Особе са инвалидитетом који су станари
улица у одређеном зонираном станарском сектору
могу користити општа паркиралишта бесплатно.
Бесплатна паркинг картa за особе са инвалидитетом
се издаје искључиво на основу одговарајућег
акта управе надлежне за послове социјалне заштите,
који је подносилац захтева дужан да приложи уз
захтев
Члан 5.
У члану 37. после става 3. додају се став 4. и
став 5. који гласе:
„У
вршењу
инспекцијског
надзора,
комунални инспектор односно лице овлашћено за
контролу саобраћајa је овлашћен да решењем наложи
предузимање, у одређеном року, утврђених обавеза и
неопходних мера, ради отклањања недостатака и
неправилности којима је дошло до повреде одредаба
ове одлуке.
Овлашћено лице предузећа, радње или
физичко лице дужно је да омогући надлежном
инспектору несметано обављање надзора на лицу
места и да му без одлагања стави на увид и
располагање потребну документацију и друге доказе
и изјасне се о чињеницама које су од значаја за
вршење надзора.“
Члан 6.
Члан 39. мења се и гласи:
„Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000
динара, казниће се предузеће или друго правно лице
ако:
1. користи јавно паркиралиште супротно
одредбама члана 24.
2. не поступи у складу са одредбама члана 29
и члана 33 став 1.
3. поступа супротно одредбама члана 35.
4. поступа супротно одребама члана 37. ст.4.
и ст.5.
5. Не уплаћује средства у роковима која су
одређена овом Одлуком или уплаћује мањи износ
средстава које је наплатио на име накнаде.
За прекршај из става 1. овог члана новчаном
казном од 5.000 до 75.000 динара казниће се и

одговорно лице у правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана новчаном
казном од 10.000 до 250.000 динара казниће се
предузетник.
За прекршај из става 1. овог члана новчаном
казном од 5.000 до 75.000 динара казниће се физичко
лице.
Новчаном казном од 5.000 до 75.000 динара казниће
се контролор уколико не носи службено одело или
службену легитимацију.“
Члан 7.
Брише се члан 40.
Чланови 41. и 42. постају чланови 40. и 41.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине
Параћин’’
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 344-12/2017-II од 01.02.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин''
бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на
седници одржаноj 01.02.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
o давању сагласности на Одлуку Надзорног
одбора Јавног предузећа Дирекција за изградњу
општине Параћин број 69-1/17 о усвајању
ценовника накнаде за коришћење јавних
паркиралишта
I
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног
одбора Јавног предузећа Дирекција за изградњу
општине Параћин о усвајању ценовника накнаде за
коришћење јавних паркиралишта, број Одлуке 691/17 од 19.01.2017.године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 38-2/2017-II од 01.02.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

01.02.2017.
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На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'', број
13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 01.02.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Предлог Анекса 4
Уговора бр.1.4/60/14 о годишњој чланарини
између општине Параћин и Регионалне агенције
за економски развој Шумадије и Поморавља д.о.о
Крагујевац
I
Даје се сагласност на Предлог Анекса 4
Уговора бр.1.4/60/14 о годишњој чланарини између
општине Параћин и Регионалне агенције за
економски развој Шумадије и Поморавља д.о.о
Крагујевац и овлашћује председник општине
Параћин Саша Пауновић да исти потпише.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-226/2017-II од 01.02.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'', број
13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 37.
став 2. у вези са чланом 41. став 2. Уговора о
оснивању дружтва с ограниченом одговорношћу за
управљање чврстим отпадом на територијама града
Краљево и општина Врњачка Бања, Параћин, Рашка,
Трстеник (''Службени лист општине Параћин'',
бр.22/16), Скупштина општине Параћин, на седници
одржаној дана 01.02.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Одлуку Скупштине
Регионалног центра за управљање комуналним
отпадом ''Регион Краљево'' д.о.о. број 1/17 од
13.01.2017. године, о избору председника Скупштине
друштва.
II
Ово Решење биће објављено у ''Службеном
листу општине Параћин''.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-17/2017-II од 01.02.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 5. и члана 9. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину
("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 88/2010), и члана
32. Статута општине Параћин ("Службени лист
општине Параћин" бр. 13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14, 25/16), Скупштина општине Параћин на
седници одржаној 01.02.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
о приступању изради Извештаја о стратешкој
процени утицаја Плана детаљне регулације на
потесу општинског пута Поповац-Стубица, од
фабрике цемента до раскрснице са транспортним
путем за површински коп лапорца "Трешња" на
животну средину
Члан 1.
Приступа се активностима на изради
Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана
детаљне регулације на потесу општинског пута
Поповац-Стубица, од
фабрике
цемента до
раскрснице са транспортним путем за површински
коп лапорца "Трешња" (у даљем тексту Извештај) на
животну средину
Члан 2.
Извештај ће се вршити у складу са Законом о
стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Сл. гласник РС”, бр. 135/2004 и 88/2010) према
критеријумима дефинисаним у прилогу истог.
Члан 3.
Основу Извештаја чине програм и план
којима се утврђује оквир за развој одређеног сектора,
његове карактеристике, циљеви и просторни обухват.
Члан 4.
Циљ доношења Плана је стварање планског
основа за изградњу, уређење и развој, а са основним
циљем за дефинисање трасе пута , утврђивање
општег интереса, као основ за прибављање
земљишта и пројектовање пута. Планом ће се
дефинисати подручја јавних површина, правила и
услови изградње, уређења и коришћења земљишта за
све намене у подручју разраде у складу са одредбама
из Плана ''Усклађивање просторног Плана општине
Параћин са одредбама закона (Сл.гл.бр.72/09 и
81/09)'', (СЛО Параћин, бр. 8/2011 од 01.07.2011.год).
План садржи нарочито: границе планског
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подручја, текстуални и графички део, као и обавезне
прилоге у аналогном и дигиталном облику. У складу
са Законом о планирању и изградњи и подзаконским
актима, саставне делове плана чине правила уређења,
правила грађења и графички део.
Члан 5.
Израда Извештаја ће се обавити у складу са
чланом 8. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/2004 и
88/2010).
Члан 6.
Ова Одлука је донета у складу са Мишљењем
о потреби израде Извештаја о стратешкој процени
утицаја на животну средину број 501-54-2/2016-04 од
30.09.2016. године, у коме се наводи: да ће доношење
и спровођење плана имати битнији утицај на
животну средину.
Члан 7.
Основни садржај Извештаја прописан је
чланом 12. Закона о Стратешкој процени утицаја на
животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и
88/2010).
Члан 8.
Одлуку о избору носиоца израде Извештаја
донеће надлежни орган сходно члану 10. Закона о
Стратешкој процени утицаја на животну средину
("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 88/2010).
Члан 9.
Пре упућивања захтева за добијање
сагласности на Извештај, исти ће се упутити на
јавни увид у трајању од 30 дана.
Члан 10.
Ова одлука је саставни део Одлуке о изради
Плана детаљне регулације на потесу општинског
пута Поповац-Стубица, од фабрике цемента до
раскрснице са транспортним путем за површински
коп лапорца "Трешња" ("Службени лист општине
Параћин", бр. 23 од 04.10.2016.).
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
објављивања у "Службеном листу општине
Параћин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 501-11/2017-II од 01.02.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној дана 01.02.2017.г. решавајући по захтеву
предлагача Ловачког удружења из Параћина, ул.
Бранка Крсмановића 18, против противника
предлагача Општине Параћин, коју заступа
Општински правобранилац, ради отуђења, на основу
чл. 100. став 1 тачка 5. Закона о планирању и
изградњи (" Сл. гласник РС" бр.72/09, 81/2009 и
24/2011, 121/2012, 42/2013, 132/2014 и 145/2014),
чл.192. ст. 2. Закона о општем управном поступку
("Сл. лист. СРЈ" бр.33/97, 31/01 и 30/2010), чл. 32.
Статута општине Параћин ('Сл.лист.општине
Параћин' бр. 13/08, 12/2012 и 13/2012, 17/13 и 17/14)
и Одлуке о отуђењу и давање у закуп грађевинског
земљишта у јавној својини ("Сл. лист општине
Параћин" бр. 18/2009, 9/2011, 20/2012, 1/2013 и
4/2014 и 29/16), доноси
РЕШЕЊЕ
1. ОТУЂУЈЕ СЕ непосредном погодбом,
Ловачком удружењу из Параћина, уз сагласност
странака и регулисану накнаду, непокретности и то:
- део кп.бр. 3391/3 КО Параћин у површини од 3,00
ара, чија је укупна површина 24,42ара уписана на
Општину Параћин, а све по лн.бр.104 КО Параћин,
- део кп.бр.3390/1 КО Параћин у површини од 6м2
уписана на Општину Параћин, а све по лн.бр.104 КО
Параћин,
2. ОБАВЕЗУЈE СЕ Ловачко удружење из
Параћина да након усвајања овог решења уради
пројекат препарцелеције парцеле 3391/3 КО Параћин
3390/1 КО Параћин.
3. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Управа за инвестиције
и управљање имовином да након достављања тачних
катастарских ознака донесе допунско решење.
Образложење
Управи за инвестиције и управљање
имовином обратио се захтевом бр. 463-322016-VI-0103, Ловачко удружење Параћина, ради доделе дела
кп.бр 3391/3 КО Параћин, у површини око 3,00 ара
чија је укупна површина 24,42ара уписана на
Општину Параћин из лн.бр.104 КО Параћин, ради
ради изградње Ловачког дома, а на име споразума о
накнади за експроприсану непокретност од Ловачког
друштва Параћин,, по решењу Општинске управе
општине Параћин-Одељења за урбанизам и
имовинско правне послове, бр. 04-465-12/2015 од
07.12.2015.године.
У доказном поступку је прибављено
Обавештење Одељења за урбанизам број: 353службено/16-V-04 од 09.01.2017.г. из којег се
утврђује да се кп.бр 3391/3 КО Параћин налази у
обухвату "Плана детаљне регулације за локацију
Карађорђево брдо у Параћину'' ("Сл. Лист општине
Параћин" бр.09/2010) и "Плана генералне регулације
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за насељено место Параћин" (Сл. Лист општине
Параћин бр.10/2011) у просторној целини 3,0,
урбанистички брол 3,1, изван површина јавне
намене.
На усменој расправи предлагач је остао при
поднетом захтеву доделе дела кп.бр 3391/3 КО
Параћин, у површини око 3,00 ара чија је укупна
површина 24,42ара уписана на Општину Параћин и
на истој расправи је проширио предлог и за доделу
длао кп.бр.3390/1 КО Параћин у површини од 6м2, с
обзиром да по обавештењу Одељења за урбанизам
наведена парцела мора да има излаз на јавну
саобраћајницу, а која би представљала приступни
прилаз, односно пут до планиране регулације
саобраћајнице која је предвиђена ПДР за локацију
Карађорђево брдо у Параћину, односно према ПГР за
насељено место Параћин.
На истој усменој расправи противник
предлагача се није противио захтеву истичући да се
предложено решење донесе у складу са чланом 100.
ст.1. тачка 5. Закона о планирању и изградњи, а на
који начин би се регулисали односи међу странкама
који се односе на предмет бр. 04- 465/29-12/2015.
У доказном поступку прибављено је
обавештење Пореске управе – Филијала Параћин о
процени тржишне вредности за кп.бр. 2315 КО
Параћин град и кп.бр. 3391/3 КО Параћин, с тим што
су се странке сагласиле на усменој расправи да је
цена за кп.бр. 3390/1 КО Параћин истоветна са ценом
кп.бр. 3391/3 КО Параћин, јер се наведене парцеле
граниче међусобно. Даље су сагласно констатовале
да за део експроприсане кп.бр. 2315 КО Параћин
град по основном и допунском решењу укупне
површине 4,05ари, тржишна цена износи 615дин/м2
што укупно износи 249.075,00 динара, а за делове
датих парцела 3391/3 КО Параћин и 3390/1 КО
Параћин у укупној површини 3.06ари, тржишна
цена износи 739дин/м2
што укупно износи
226.134,00 динара, с тим да је Ловачко удружење
сагласно да разлику од 22.941,00 динар не потражује
од Општине Параћин а на име експроприсаног дела
кп.бр. 2315 КО Параћин град и да је са Општином
Параћин у потпуности регулисало међусобна права
и обавезе односно међусобна потраживања по основу
експропријације по предмету бр. 04- 465/29-12/2015
и давања у својину а по предмету 463-32/2016-VI-03,
односно за експроприсани део кп.бр. 2315 КО
Параћин град у укупној површини 4,05ари и дате
парцеле кп.бр. 3391/3 КО Параћин и 3390/1 КО
Параћин у укупној површини 3.06ари.
На основу утврђеног чињеничног стања и
изведених доказа, применом чл. 100. став 1 тачка 5.
Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС"
бр. бр.72/09, 81/2009 и 24/2011, 121/2012, 42/2013,
132/2014 и 145/2014) и чл. 41. Одлуке условима,
начину, поступку давања у закуп грађевинског
земљишта у јавној својини ( "Сл. лист општине
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Параћин" 18/2009, 9/2011, 20/2012, 1/2013 и 4/2014 и
29/16) донето је решење како гласи у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Ово решење је коначно и против њега се не може
изјавити жалба, већ се може поднети тужба
надлежном суду у року од 30 дана од дана
достављања решења.
Доставити: Општинском правобраниоцу,
Ловачком удружењу Параћин РГЗ – СКН Параћин,
Управи за инвестиције и управљање имовином и за
предмет.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН,
Број: 464-2/2017-II од 01.02.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС''
бр.129/07,др.закон-83/14), члана 32.тачка 9. Статута
општине Параћин (''Службени гласник РС'' бр.13/08.
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ Параћин, на седници одржаноj
01.02.2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
o давању сагласности на Закључак Општинског
већа број 06-25/2017-III од 31.01.2017. године
1. Даје се сагласност на Закључак
Општинског већа број 06-25/2017-III од 31.01.2017.
године
2. Овлашћује се председник општине Саша
Пауновић, да
потпише Уговоре за финансирање
програма од јаног интереса из буџета општине
Параћин за 2017 годину.
3. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-227/2017-II од 01.02.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 32.тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'' бр.129/07,
др.закон-83/14), члана 32.тачка 9. Статута општине
Параћин (''Службени гласник РС'' бр.13/08. 12/12,
13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ Параћин, на седници одржаноj
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01.02.2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
o давању сагласности на Одлуку Општинског
већа број 400-137/2017-III од 30.01.2017. године
1. Даје се сагласност на Одлуку Општинског
већа број 400-137/2017-III од 30.01.2017. године о
одобравању/неодобравању
годишњих
програма
спортских организација, којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у
општини Параћин за 2017. годину.
2. Овлашћује се Општинско веће општине
Параћин да разматра и усвоји Моделе уговора о
реализовању
годишњег
програма
спортских
организација којима се остварују потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин.
3. Овлашћује се председник општине Саша
Пауновић, да након усвајања Модела уговора из
тачке 2. овог решења исте потпише.
4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-228/2017-II од 01.02.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 24. став 3. Закона о јавним
предузећима
(''Службени
гласник
Републике
Србије''бр. 15/16), члана 1. Уредбе о мерилима за
именовање директора јавног предузећа (''Службени
гласник Републике Србије'', број 65/16), члана 32.
став 1. тачка 6. и тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС, број 129/07,
83/14-др.закон) и члана 32. став 1 тачка 6. и тачка 9.
Статута Општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14
и 25/16), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на
седници одржаној дана 01.02.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
о спровођењу јавног конкурса за именовање
директора јавних предузећа чији је оснивач
Скупштина општине Параћин
Члан 1.
За именовање директора јавних предузећа
чији је оснивач Скупштина општине Параћин (у
даљем тексту: директор предузећа), спровешће се
јавни конкурс, који се расписује за следећа
предузећа:
1. Јавно предузеће Дирекција за изградњу
општине Параћин,са седиштем у Параћину, улица

Владике Николаја Велимировића број 1, 35250
Параћин
2. Јавно предузеће за коришћење и
управљање пословним простором ''Пословни центар
Параћин'', Параћин са седиштем у Параћину, улица
Николе Пашића бб, 35250 Параћин.
Члан 2.
Оглас о јавном конкурсу који је саставни део
ове Одлуке, објављује се у ''Службеном гласнику
Републике Србије'' и дневним новинама које се
дистрибуирају на територији Републике Србије, у
року од 8 дана од дана доношења ове Одлуке.
Оглас о јавном конкурсу након објављивања
у''Службеном гласнику Републике Србије'', објавиће
се и на званичној интернет страници Општине
Параћин, уз навођење дана када је оглас објављен у
''Службеном гласнику Републике Србије''.
Рок за објављивање огласа из става 1. овог
члана у "Службеном гласнику Републике Србије" не
може бити дужи од осам дана од дана доношења
одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор
директора јавног предузећа.
Члан 3.
Јавни конкурс за именовања директора јавних
предузећа ( у даљем тексту: јавни конкурс) спроводи
Комисија за именовање директора јавних предузећа
чији је оснивач Скупштина општине Параћин, у
даљем тексту: Комисија.
Члан 4.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је
30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања јавног конкурса у ''Службеном
гласнику Републике Србије''.
Члан 5.
Пријаве на јавни конкурс са неопходном
документацијом и доказима о испуњености услова
подносе се Комисији, препорученом пошиљком
путем поште или лично преко пријемне канцеларије
Општинске управе Општине Параћин у затвореној
коверти на адресу:
Скупштина Општине Параћин,
Комисији за именовања директора јавних
предузећа чији је оснивач Скупштина општине
Параћин, са назнаком: Пријава на јавни конкурс
– НЕ ОТВАРАЈ
улица Томе Живановића бр. 10
35250 Параћин
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази, Комисија
одбацује закључком, против којег није допуштена
посебна жалба.
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Члан 6.
Комисија саставља списак кандидата који
испуњавају услове за именовање и међу њима
спроводи изборни поступак.
У изборном поступку се оцењивањем стручне
оспособљености, знања и вештина, утврђује резултат
кандидата према мерилима за именовање директора
јавног предузећа, и то:
-познавање једне или више области из које је
делатност за чије је обављање основано јавно
предузеће, односно познавање других делатности
које обавља јавно предузеће,познавања прописа
којима се уређује правни положај јавних предузећа и
система функционисања јавних предузећа у складу
са Законом о јавним предузећима,познавања области
корпоративног управљања, као и општих прописа о
раду, знања једног или више страних језика,
познавања рада на рачунару, као и посебних области
знања,
-вештине аналитичког резоновања и логичког
закључивања, вештине руковођења, организационих
способности, вештине комуникације у међуљудским
односима, вештине стратешког планирања и
управљања и вештине управљања ресурсима
(материјалним, финансијским, кадровским и другим
ресурсима значајним за рад јавног предузећа),
Члан 7.
У изборном поступку Комисија ће вршити
проверу стручне оспособљености, знања и вештина
кандидата.
На основу усмене и писане провере стручне
оспособљености, знања и вештина кандидата,
Комисија оцењује кандидате оценом од један до три,
при чему оцене имају следеће значење:
1) оцена (1) –''не задовољава'';
2) оцена (2) – ''делимично задовољава'';
3) оцена (3) – ''у потпуности задовољава''.
У
току
усмене
провере
стручне
оспособљености, знања и вештина кандидата у
разговору са кандидатом, сваки члан Комисије
оцењује сваки одговор кандидата поједниначно,
оценом од један до три, у складу са ставом 2. овог
члана.
У разговору са кандидатом Комисија оцењује
стручну оспособљеност кандидата на основу
његових одговора на питања која се односе на
програм пословања јавног предузећа, корпоративно
управљање и унапређење рада и развоја јавног
предузећа.
Питања за усмену проверу стручне
оспособљености, знања и вештина кандидата
Комисија припрема унапред.
Стручна оспособљеност кандидата проверава
се и увидом у податке при чему се оцењује стручна
оспособљеност кандидата стечена високим
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образовањем и стручна оспособљеност стечена
радним искуством.
Под радним искуством сматра се укупно
радно искуство које је кандидат стекао на пословима
за које се захтева високо образовање стечено на
основним студијама у трајању од најмање четири
године односно на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама или
специјалистичким струковним студијама (у даљем
тексту: високо образовање), радно искуство које је
кандидат стекао на пословима који су повезани са
пословима јавног предузећа, као и радно искуство
које кандидат има у организовању рада и вођењу
послова.
Стручна оспособљеност кандидата стечена
високим образовањем оцењује се оценом два или
три, на следећи начин:
1) за високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије, магистар наука), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, односно на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова - оцена два (2);
2) за високо образовање на студијама трећег степена
(доктор наука) - оцена три (3).
Члан 8.
Стручна оспособљеност кандидата стечена
укупним радним искуством на пословима за које се
захтева високо образовање, оцењује се оценом од
један до три, на следећи начин:
1) за стечено радно искуство од пет до 10 година оцена један (1);
2) за стечено радно искуство од 10 до 15 година оцена два (2);
3) за стечено радно искуство преко 15 година - оцена
три (3).
Стручна оспособљеност кандидата стечена
радним искуством на пословима који су повезани са
пословима јавног предузећа (у даљем тексту:
послови), оцењује се оценом од један до три, на
следећи начин:
1) за радно искуство стечено на пословима у трајању
од три до пет година - оцена један (1);
2) за радно искуство стечено на пословима у трајању
од пет до седам година - оцена два (2);
3) за радно искуство стечено на пословима у трајању
преко седам година - оцена три (3).
Стручна оспособљеност кандидата стечена
радним искуством које кандидат има у организовању
и вођењу послова, оцењује се оценом од један до три,
на следећи начин:
1) за стечено радно искуство до три године - оцена
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један (1);
2) за стечено радно искуство од три до седам година оцена два (2);
3) за стечено радно искуство преко седам година оцена три (3).
Члан 9.
Знања из члана 6. став 2 алинеја 1 ове одлуке,
осим знања страних језика и познавања рада на
рачунару, проверава комисија у разговору са
кандидатом.
Провера знања страних језика врши се
усменим или писаним путем.
Проверу знања страних језика врши стручно
лице у разговору са кандидатом или провером
одговора на тесту, који стручно лице саставља.
Стручно лице из става 3. овог члана доставља
Комисији писани налаз о резултатима разговора или
теста, са квалификацијом знања кандидата ознаком
"не задовољава", "делимично задовољава" или "у
потпуности задовољава".
Познавање рада на рачунару проверава се
симулацијом, односно практичним радом на
рачунару, у стандардним програмима за обраду
текста, електронску комуникацију и претраживање
интернета, односно другим програмима који се
уобичајено користе у вршењу редовних послова
директора јавног предузећа.
Проверу познавања рада на рачунару врши
стручно лице које комисији, доставља налаз са
квалификацијом, сходно одредби става 4. овог члана.
Вештине из члана 6. став 2. алинеја 2 ове одлуке,
проверавају
се
писаним
путем,
преко
стандардизованих тестова.
Проверу вештина из става 7. овог члана врши
стручно лице које Комисији, доставља налаз са
квалификацијом, сходно одредби става 4. овог члана.
Вештину комуникације у међуљудским односима,
проверава у разговору са кандидатом Комисија.
Члан 10.
Комисија утврђује и бројчано исказује
резултат сваког кандидата, израчунавањем његове
просечне оцене, према мерилима прописаним овом
Одлуком.
Ако два или више кандидата имају једнак
резултат, примењују се према наведеном редоследу
следећа мерила:
1) дуже радно искуство у организовању рада и
вођењу послова (при чему се рачунају године и пуни
месеци радног искуства);
2) дуже радно искуство на пословима који су
повезани са пословима јавног предузећа (при чему се
рачунају године и пуни месеци радног искуства);
3) виши степен високог образовања.
У случају да два или више кандидата након
примене мерила из става 2. овог члана имају једнак
резултат, предност има кандидат за којег Комисија у

поновном разговору утврди да најбоље испуњава
захтеве за обављање послова директора јавног
предузећа.
Члан 11.
Комисија саставља ранг листу са највише три
кандидата која су са најбољим резултатом испунила
мерила за избор директора јавног предузећа.
Ранг листу из става 1. овог члана и записник о
спроведеном изборном поступку Комисија доставља
Скупштини општине Параћин.
Скупштина оптшине, након разматрања
достављене Ранг листе, припрема предлог решења о
именовању првог кандидата са ранг листе и доставља
га Скупштини општине ради усвајања, затим доноси
решење о именовању предложеног кандидата.
Решење о именовању директора јавног
предузећа, са образложењем, објављује се у
''Службеном листу општине Параћин''.
Решење о именовању са образложењем
обавезно се објављује на интернет страници Управе
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове општине Параћин.
Решење о именовању директора коначно је.
Члан 12.
Кандидат, који је учвестовао у изборном
поступку има право да поднесе захтев за увид у
конкурсну документацију.
Комисија је дужна да у року од два дана од
пријема захтева, кандидату из става 1. овог члана,
омогући увид у конкурсну докуменатацију, у
присуству члана Комисије.
На достављање решења о именовању
директора примењују се одредбе закона којим се
уређује општи управни поступак.
Члан 13.
Именовани кандидат дужан је да ступи на
функцију у року од осам дана од дана објављивања
решења о именовању у "Службеном листу општине
Параћин".
Рок из става 1. овог члана, из нарочито
оправданих разлога, може се продужити за још осам
дана.
Директор јавног предузећа заснива радни
однос на одређено време, на период од четири
године.
Члан 14.
Ако именовани кандидат не ступи на рад у
роковима утврђеним чланом 13. ове одлуке, за
директора јавног предузећа именује се следећи
кандидат са ранг листе.
Ако нико од кандидата са ранг листе не ступи
на рад у роковима из члана 13. ове одлуке, спроводи
се нови јавни конкурс, на начин и по поступку
прописаним законом и овом одлуком.

01.02.2017.
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Јавни конкурс из става 2. овог члана
расписује се у року од 30 дана од дана истека рокова
из члана 13. ове одлуке.
Члан 15.
Ако Комисија утврди да ниједан кандидат
који је учествовао у изборном поступку не испуњава
услове за именовање, спроводи се нови јавни
конкурс на начин и по поступку прописаним законом
и овом одлуком.
Јавни конкурс из става 1. овог члана
расписује се у року од 30 дана од дана када је
Комисија утврдила да ниједан кандидат не испуњава
услове за именовање.
Члан 16.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 111-8/2017-II од 01.02.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 24. став3 Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник Републике Србије'',
број 15/16) и Уредбе о мерилима за именовање
директора јавног предузећа (''Службени гласник
Републике Србије'', број 65/16), члана 32. став 1.
тачка 6. и тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС, број 129/07, 83/14-др.закон)
и члана 32. Статута Општине Параћин (''Службени
лист општине Параћин'' бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14,
25/16),
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној дана 01.02.2017.
године, донела је
ОГЛАС
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ
ОСНИВАЧ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН
I
Расписује се јавни конкурс за именовање
директора јавних предузећа чији је оснивач
Скупштина општине Параћин (у даљем тексту:
директор предузећа), и то за:
-Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине
Параћин,са седиштем у Параћину, улица Владике
Николаја Велимировића број 1, 35250 Параћин
-Јавно предузеће за коришћење и управљање
пословним простором ''Пословни центар Параћин'',
Параћин са седиштем у Параћину, улица Николе
Пашића бб, 35250 Параћин.

_
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II
Директора
јавног
предузећа
именује
Скупштина општине на период од четири године на
основу спроведеног јавног конкурса.
Директор предузећа заснива радни однос на
одређено време.
Директор предузећа је јавни функционер, у
смислу закона којим се регулише област вршења
јавних функција.
III
Право учешћа имају лица које испуњавају
следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
односно на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким академским студијама или
специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из
тачке 2) овог поглавља;
4) да има најмање три године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да
му је одређено мировање у вршењу функције у
органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Статутом или оснивачким актом могу бити
одређени и други услови које лице мора да испуни да
би било именовано за директора јавног предузећа.
Директор јавног предузећа је функционер
који обавља јавну функцију.
Директор не може имати заменика.
IV
Уз пријаву на јавни конкурс, и испуњених
услова из поглавља III овог Огласа, кандидати за
директора предузећа, дужни су да доставе следећу
документацију и то:
 извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија)
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личну и радну биографију
лекарско уверење о здравственој способности
доказ о пословној способности
доказ о стручној спреми (оригинал или
оверена фотокопија дипломе)
доказ о радном искуству од најмање пет
година на пословима на којима се захтева
високо образовање (оригинал или оверена
фотокопија уверења или потврде издате од
послодавца о пословима кoје је лице
обављало, као и оверена фотокопија радне
књижице)
доказ о радном искуству у организовању рада
и вођењу послова;
доказ да да има најмање три године радног
искуства на пословима који су повезани са
пословима јавног предузећа;
доказ да познаје област корпоративног
управљања,
доказ(оверену изјаву) да није члан органа
политичке странке, односно да му је
одређено мировање у вршењу функције у
органу политичке странке;
доказ да није осуђивано на казну затвора у
трајању од најмање шест месеци
доказ да му нису изречене мере безбедности
у складу са законом којим се уређују
кривична дела, и то:обавезно психијатријско
лечење
и
чување
у
здравственој
установи;обавезно психијатријско лечење на
слободи;обавезно лечење наркомана;обавезно
лечење алкохоличара;забрана вршења позива,
делатности и дужности.

V
Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је
30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања јавног конкурса у ''Службеном
гласнику Републике Србије''.
Оглас о јавном конкурсу за избор директора
јавног предузећа објављује се у "Службеном
гласнику Републике Србије", у ''Службеном листу
општине Параћин'', у најмање једним дневним
новинама које се дистрибуирају на целој територији
Републике Србије, као и на интернет страници
Општинске управе општине Параћин.
VI
Пријаве на јавни конкурс са неопходном
документацијом и доказима из поглавља IV овог
огласа, подносе се Комисији за именовање директора
јавних предузећа чији је оснивач Општина Параћин,
препорученом пошиљком путем поште или лично
преко пријемне канцеларије Општинске управе, у
затвореној коверти на адресу:

Скупштина Општина Параћин,
Комисији за именовање директора јавних
предузећа чији је
оснивач Скупштина општине Параћин,
са назнаком:Пријава на јавни конкурс – НЕ
ОТВАРАЈ
улица Томе Живановића бр 10
35250 Параћин
VII
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази, Комисија
одбацује закључком, против којег није допуштена
посебна жалба.
VIII
Комисија саставља списак кандидата који
испуњавају услове за именовање и међу њима
спроводи изборни поступак.
IX
У изборном поступку се оцењивањем стручне
оспособљености, знања и вештина, утврђује резултат
кандидата према мерилима за именовање директора
јавног предузећа на основу Одлуке о спровођењу
јавног конкурса за именовање директора јавних
предузећа чији је оснивач Скупштина Општине
Параћин, која је саставни део овог огласа.
Кандидатима међу којима се спроводи
изборни поступак доставља се писано обавештење о
томе кад отпочиње изборни поступак, најмање осам
дана пре отпочињања изборног поступка.
Ако се изборни поступак спроводи у више
делова, кандидати се на почетку сваког дела
обавештавају о томе кад почиње наредни део
изборног поступка.
Кандидат који се не одазове позиву да
учествује у једном делу изборног поступка, не позива
се да учествује у наредном делу изборног поступка.
X
Лице задужено за давање информација о
спровођењу јавног конкурса је председник Комисије
за именовање директора јавних предузећа чије је
оснивач општина Параћин, Томислав Стојадиновић.
XI
Пријаве на конкурс са достављеном
документацијом не враћају се подносиоцима, већ
остају у документацији Комисије за именовање
директора јавних предузећа чији је оснивач општина
Параћин.
XII
Овај оглас објавити у ''Службеном гласнику
Републике Србије'' и у ''Службеном листу општине
Параћин''.

01.02.2017.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 111-8/17-II од 01.02 .2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 45. и члана 50. став 2.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'' бр.129/07, 83/14 и 101/2016) и члана 32 став 1.
тачка 12. Статута општине Параћин ('''Службени
лист општине Параћин'', бр. 13/08, 12/12, 13/12,
17/13, 17/14 и 25/16), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 01.02.2017. године,
је константовала и донела
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
I
Разрешава се Милош Трандафиловић из
Параћина, функције члана Општинског већа, због
поднете оставке, почев од 02.02.2017. године.
II
Ово Решење објавити у «Службеном листу
општина Параћин».
Образложење
Правни основ за доношење овог решења
садржан је у члану 45. став 1. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'' бр.129/07 и
83/14) којим је прописано да Општинско веће чине
председник општине, заменик председника општине,
као и чланови оштинског већа чији је број утврђен
статутом општине и које бира скупштина општине,
на период од четири године, тајним гласањем
већином од укупног броја одборника.
Чланом 32. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 13/08, 12/12,
13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), прописано је да
Скупштина општине у складу са законом бира и
разрешава председника Општине, и на предлог
председника Општине, бира заменика председника
Општине и чланове Општинског већа, а чланом 45
став 1 Статута општине Параћин да Општинско веће
чине председник општине, заменик председника
општине, као и чланови оштинског већа чији је број
утврђен статутом општине и које бира скупштина
општине, на период од четири године, тајним
гласањем већином од укупног броја одборника.
Члан Општинског већа општине Параћин
Милош Трандафиловић, из Параћина изабран је на
финкцију члана Општинског већа општине Параћин
на предлог председника општине Параћин решењем
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Скупштине општине Параћин број 02-180/2016-01-II
од 22.09.2016. године.
Дана
31.01.2017.
године,
Милош
Трандафиловић поднео је оставку на место члана
Општинског већа општине Параћин, те је Скупштина
општине на 16. седници која је одржана 01.02.2017.
година, константовала и донела решење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:Против овог
решења није дозвољена жалба, али се може поднети
тужба Управном суду у року од 30 дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-18/2017-II oд 01.02.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 45. став 1. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'' бр.129/07, 83/14
и 101/16) и члана 32. став 1 тачка 12. Статута
општине Параћин, (''Службени лист општине
Параћин'' бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16),
Скупштина општине Параћин на седници одржаној
01.02.2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
о избору члана Општинског већа општине
Параћин
I
За члана Општинског већа општине Параћин
бира се Жарко Савић из Рашевице, почев од
02.02.2017. године.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Параћин".
Образложење
Правни основ за доношење решења о избору
чланова Општинског већа општине Параћин садржан
је у члану 45. став 1. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'' бр.129/07 и 83/14) којим је
прописано да Општинско веће чине председник
општине, заменик председника општине, као и
чланови оштинског већа чији је број утврђен
статутомм општине и које бира скупштина општине,
на период од четири године, тајним гласањем
већином од укупног броја одборника.
Чланом 32.став1. тачка 12. Статута општине
Параћин(''Службени лист општине Параћин'', бр.
13/08, 12/12, 13/12, 17/13 и 17/14), прописано је да
Скупштина општине у складу са законом бира и
разрешава председника Општине, и на предлог
председника Општине, бира заменика председника
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Општине и чланове Општинског већа, а чланом 45
став 1 Статута општине Параћин да Општинско веће
чине председник општине, заменик председника
општине, као и чланови оштинског већа чији је број
утврђен статутом општине и које бира скупштина
општине, на период од четири године, тајним
гласањем већином од укупног броја одборника.
Разлог за спровођење поступка избора члана
Општинског већа општине Параћин, јесте тај што је
један од чланова Општинског већа поднео оставку,
која је константована на Скупштини општине, те је
донето решење о његовом разрешењу.Законом о
локалној самоуправи прописано је да се истовремено
доноси одлука о разрешењу и о избору члана
Општинског већа.
У Складу са Законом о локалној самоуправи
и Статутом општине Параћин, на седници скупштине
општине Параћин одржаној дана 01.фебруараа 2017.
године, председник општине Параћин предложио је
кандидата за члана Општинског већа општине
Параћин и то Жарка Савића из Рашевице.
Кандидат за члана Општинског већа општине
Параћин дао је писмену сагласност да прихвата
кандидатуру за члана Општинског већа општине
Параћин.
Избор чланова Општинског већа општине
Параћин извршен је на седници одржаној дана
01.02.2017. године, тајним гласањем, већином од
укупног броја одборника.
Након спроведеног тајног гласања, утврђени
су резултати гласања и достављен је скупштини
Записник о резултатима тајног гласања. Записником
је утврђено да је кандидат добио 33 гласа одборника,
што представља већину од укупног броја одборника.
На основу напред изнетог одлучено је као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
решења није дозвољена жалба, али се може поднети
тужба Управном суду у року од 30 дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-24/2017-II од 01.02.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 32. и члана 48. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС''
бр.129/07 и 83/14) и члана 32. и 45. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'', бр.
13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) чл.11. став 2.
Одлуке о накнадама и другим примањима одборника
у Скупштини општине Параћин и платама
изабраних, именованих и постављених лица
(''Службени лист општине Параћин''бр.12/08, 4/10,

8/11. 16/12, 18/12, 3/13, 6/13, 9/13 , 10/13 и 19/15)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 01.02.2017. године, донела је
OДЛУКУ
O УТВРЂИВАЊУ РАДНОПРАВНОГ СТАТУСА
ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА МАРКА
ПЕТРОВИЋА
1. Утврђује се да Марко Петровић из
Параћина члан Општинског већа општине Параћин,
функцију члана Општинског већа општине Параћин
обавља ван радног односа.
2. Изабрано лице из става 1. Одлуке остварује
право на накнаду за обављање функције од наредног
дана од дана доношења ове Одлуке, а исту утврђује
решењем Комисија за кадровска и административна
питања и јавна признања Скупштине општине
Параћин, у складу са Одлуком о накнадама и другим
примањима одборника у Скупштини општине
Параћин и платама изабраних, именованих и
постављених лица.
3. Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о утврђивању радноправног статуса
члана Општинског већа Марка Петровића број:112157/2016-01-II од 10.05.2016. године.
4. Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 112-32/2017-II од 01.02.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 54. и чл. 55. Закон о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник Рс'', број 72/09, 52/11, 55/13,
62/16) и члана 32. Закона о локаној самоуправи
(''Службени гласник Рс'', број 129/07 и 83/14),
Скупштина општине Параћин, на седници дана
01.02.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању члана Школског одбора Основне
школе ''Moмчило Поповић - Озрен'' у Параћину
1. Именује се члан Школског одбора Основне
школе ''Moмчило Поповић - Озрен'' у Параћину и то:
-Драган Вукићевић из Параћина.
2. Изборни период именованог из тачке 1.
овог решења траје до истека мандата Школског
одбора Основне школе ''Moмчило Поповић - Озрен''

01.02.2017.
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у Параћину.
3. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-15/2017-II од 01.02.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 32. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), а у вези
са чл.60, 61, 61а и 64а Закона о пољопривредном
земљишту (''службени гласник РС'' бр. 62/06,65/08др.закон и 41/09), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 01.02.2017. године
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу стручне Комисије за израду
годишњег Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у
Општини Параћин за 2016. годину
I
Разрешава се стручна Комисија за израду
годишњег Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у Општини Параћин за
2016 годину у саставу:
- председник Комисије:
Драгана
Богдановић,
дипл.инжењер
пољопривреде из Параћина
- чланови Комисије:
1. Славољуб Јовановић, инг.геодезије из Параћина
2. Милица Јевтић, дипломирани економиста из
Параћина
3. Зорица Димитријевић, из Главице,
4. Милановић Саша из Стриже
5. Вељковић Ивица из Доњег Видова
6. Милошевић Бранислав из Шавца
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-25/2017-II од 01.02.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 32. и 36. став 4. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
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Параћин’’ бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16), а у вези са чл.60, 61, 61а и 64а Закона о
пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС''
бр. 62/06,65/08-др.закон и 41/09, 112/2015),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 01.02.2017.године, донела је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за израду годишњег
Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у Општини Параћин
за 2017. годину
I
Образује се Комисија за израду годишњег
Програма
заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног земљишта у Општини Параћин за
2017. годину у саставу:
- председник Комисије:
Драгана Богдановић, дипл.инжењер пољопривреде
из Параћина
- чланови Комисије:
1. Славољуб Јовановић, инг.геодезије из Параћина
2. Милица Јевтић, дипломирани економиста из
Параћина
3. Милица Јовановић, дипломирани ветеринар из
Параћина
4. Бојан Главић из Стриже
5. Вељковић Ивица из Доњег Видова
6. Илић Зоран из Параћина
II
Задатак Комисије је да изради Предлог
годишњег Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у складу са чланом
60,61,61а и 64а Закона о пољопривредном земљишту,
упутствима
и
Инструкцијом
Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривредео изради
годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта и поступка јавног
надметања, број: 320-11-5512/2009-06 од 3.11.2010.
године, прибави мишљење Комисије за давање
мишљења коју образује председник општине,
прибави писану сагласност Министарства на
Предлог годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта, као и да по
истом поступку уколико буде потребно, изради
Предлог измене и допуне Годишњег програма.
Стручну обраду аката, других материјала,
оранизационе и асминистративне послове за
Комисију обавља Одељење за јавне службе и
локални економски развој Управе за урбанизам,
финансије, скупштине и опште послове.
III
Комисија је дужна да Предлог годишњег
програма изради и достави Скупштини на усвајање у
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IV
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''

функцију, Скупштина општине доноси решење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
решења није дозвољена жалба, али се може поднети
тужба Управном суду у року од 30 дана.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-22/2017-II од 01.02.2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-16/2017-II од 01.02.2017. године

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

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

На 32. тачке 9. Статута општине Параћин
('''Службени лист општине Параћин'' број 13/08
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), и члана 28. став 1
Статута општинске стамбене агенције (''Службени
лист општине Параћин'', број 32/2015 од 15.95.2015.
године, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на
седници одржаној 01.02.2017. године, константује и
доноси
РЕШЕЊЕ
о разрешењу вршиоца дужности директора
Општинске стамбене агенције Параћин

На 32. тачке 9. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' број 13/08
12/12, 13/12, 17/13 и 17/14), и члана 28. став 5
Статута Општинске стамбене агенције (''Службени
лист општине Параћин'', број 32/2015 од 15.05.2015.
године,
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 01.02.2017. године, донела је

I
Разрешава се Маја Остојић дипломирани
правник из Параћина дужности вршиоца дужности
директора Општинске стамбене агенције Параћин,
због поднете оставке.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења
садржан је у члану 32. тачке 9. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'' број
13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) којим је
прописано да Скупштина општине у складу са
законом именује и разрешава управни и надзорни
одбор, именује и разрешава директоре јавних
предузећа, установа, организација и служби чији је
оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у
складу са законом.
Чланом 28. став 1 Статута општинске
стамбене агенције (''Службени лист општине
Параћин'', број 32/2015 од 15.95.2015. године,
прописано је да директора Општинске стамбене
агенције именује и разрешава Скупштина општине.
Решењем број 02-175/2016-01-II
од
22.09.2016. године Скупштина општине Параћин је
именовала Мају Остојић из Параћина за вршиоца
дужности директора Општинске стамбене агенције
Параћин.
Како је Маја Остојић поднела оставку на ову

РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Општинске стамбене агенције Параћин
I
Именује се Радомир Живковић дипломирани
правник из Параћина за вршиоца дужности
директора Општинске стамбене агенције Параћин,
почев од 02.02.2017. године, на период од шест
месеци.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Правни основ за доношење овог решења
садржан је у члану 32. тачке 9. Статута општине
Параћин ('''Службени лист општине Параћин'' број
13/08 12/12,13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) којим је
прописано да Скупштина општине у складу са
законом именује и разрешава управни и надзорни
одбор, именује и разрешава директоре јавних
предузећа, установа, организација и служби чији је
оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у
складу са законом.
Чланом 28. став 1 Статута Општинске
стамбене агенције (''Службени лист општине
Параћин'', број 32/2015 од 15.95.2015. године,
прописано је да директора Општинске стамбене
агенције именује и разрешава Скупштина општине,
као и да за вршиоца дужности може бити именовано
лице које испуњава услове за именовање директора.
Како је досадашњи вршилац дужности
директора Општинске стамбене агенције поднео
оставку на наведену функцију, на предлог
овлашћених предлагача и Комисије за кадровка и

01.02.2017.
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административна питања и јавна признања општине
Параћин, Скупштина општине је константовала
наведену оставку, разрешила досадашњег вршиоца
дужности директора, те истовремено донела решење
о именовању као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:Против овог
решења није дозвољена жалба, али се може поднети
тужба Управном суду у року од 30 дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-26/2017-II од 01.02.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском (''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 и 103/2015)
и члана 7. Одлуке о буџету општине Параћин за
2016. годину (''Службени лист општине Параћин'',
бр. 22/2015, 17/2016, 22/2016 и 28/2016), као и
Предлога В. Д. Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 4001174/2016-01- I -01 од 28. 12. 2016. године,
Председник општине Параћин доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2016. годину, Раздео 5, глава 5.1
– Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програмска активност 0602-0001,
функција 130 – Опште услуге, економска
класификација 499000 – Средства резерве – текућа
резерва, одобравају се Управи за инвестиције и
управљање имовином, средства у укупном износу
од 210.000,00 динара на име: - исплате зарада
запослених који су у току децембра 2016. године
распоређени код овог директног буџетског
корисника (411000 Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде), 155.000 динара; 412000
Социјални доприноси на терет послодавца, 30.000
динара; 465000 Остале донације, дотације и
трансфери, 25.000 динара).
2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на нове апропријације у оквиру
раздела 6, глава 6.1 Управа за инвестиције и
управљање имовином, програмска активност 1101 –
0002, функционална класификација 620 развој
заједнице, извор финансирања 01, економска
класификација 411000 Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде), 155.000 динара, 412000
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Социјални доприноси на терет послодавца, 30.000
динара; 465000 Остале донације, дотације и
трансфери, 25.000 динара.
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије и буџет.
4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Управа за инвестиције и управљање
имовином, обратила се Председнику општине
захтевом бр. - од 28. 12. 2016. године, којим тражи
додатна средства у износу од 210.000,00 динара на
име: - исплате зарада запослених који су у току
децембра 2016. године распоређени код овог
директног буџетског корисника.
Решавајући по поднетом захтеву, у складу са
датим предлогом В.Д. Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, донета је одлука као у изреци овог решења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1175/2016-01-I од 28.12.2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 28. став 2. Закона о
комуналним делатностима (''Службени гласник РС'',
број 88/2011), члана 44. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/214-др.закон),
чл. 44. Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’ 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14
и 25/16) и члана 24. став 2. Одлуке о обављању
комуналне делатности на сакупљању, транспорту и
депоновању чврстог комуналног отпада са
територије општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'', број 3/2011),
Председник
општине
Параћин,
разматрајући
Ценовник
услуга
одношења
комуналног отпада РЈ''Чистоћа и хигијена града''
Јавног комуналног предузећа ''Параћин'' у Параћину,
бр.5092 од 14.12.2016.године, уз позитивно
мишљење Одељења за јавне службе и локални
економски развој, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Ценовник Јавног
комуналног предузећа ''Параћин'' у Параћину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Ценовник услуга
одношења комуналног отпада РЈ''Чистоћа и хигијена
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града'' Јавног комуналног предузећа ''Параћин'' у
Параћину, бр.5092 од 14.12.2016.године., којим се
цена услуга повећава за 10%.
II
Решење објавити у ‘’Службеном
општине Параћин’’.

листу

Образложење
У складу са чланом 28. став 2. Закона о
комуналним делатностима и чланом 24. став 2.
Одлуке о обављању комуналне делатности на
сакупљању, транспорту и депоновању чврстог
комуналног отпада са територије општине Параћин ,
Јавно комунално предузеће ''Параћин'' у Параћину
поднело је Председнику општине Параћин захтев за
давање сагласности на ценовник услуга одношења
комуналног отпада РЈ''Чистоћа и хигијена града''
којим се цена услуга повећава за 10 % за услуге
одношења комуналног отпада, као и Одлуку
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
''Параћин'' о доношењу ценовника услуга, бр.5092 од
14.12.2016.године.
Разматрајући Захтев Јавног комуналног
предузећа ''Параћин'' за повећање цена услуга за
одношење комуналног отпада, Одлуку Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа ''Параћин'' у
Параћину , бр.5092 од 14.12.2016.године о доношењу
ценовника услуга и Ценовник услуга одношења
комуналног отпада Јавног комуналног предузећа
''Параћин'' број 5076 од 13.12.2016.године, Одељење
за јавне службе и локални економски развој дало је
позитивно мишљење на захтев за сагласност на
повећање цена за 10% на услуге одношења
комуналног отпада.
У складу са напред наведеним Председник
општине Параћин донео је решење као у
диспозитиву.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 38-6/2016-01-I од 30.12.2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 44. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07 и
83/14-др.закон) и чл. 44. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, бр.13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16),
Председник општине Параћин, разматрао је
трећу Измену Финансијског плана прихода и расхода
Штаба за прихват и збрињавање избеглих и интерно
расељених лица на територији општине Параћин за
2016. годину, и донео је

РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на трећу Измену
Финансијског плана прихода и расхода Штаба за
прихват и збрињавање избеглих и интерно
расељених лица на територији општине Параћин за
2016.годину.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1184/2016-01-I од 30.12.2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14 –др.закон,)
и члана 44. и 81. став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2016. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’, бр.22/2015,
17/2016, 22/2016, 24/2016 и 28/2016), Председник
општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на II Измену Финансијског
плана прихода и расхода Месне заједницe
''Врапчане'' за 2016. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на II Измену
Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице ''Врапчане'' за 2016. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
01.12.2016. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1179/2016-01-I од 30.12.2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14 –др.закон,)
и члана 44. и 81. став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2016. годину

01.02.2017.
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________________________________
(‘’Службени лист општине Параћин’’, бр.22/2015,
17/2016, 22/2016, 24/2016 и 28/2016), Председник
општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на V Измену Финансијског
плана прихода и расхода Месне заједницe ''Горња
Мутница'' за 2016. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на V Измену
Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице ''Горња Мутница'' за 2016. годину, који је
донео Савет ове месне заједнице на седници
одржаној 27.12.2016. године.

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’бр.129/07, 83/14 –др.закон,)
и члана 44. и 81. став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2016. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’, бр.22/2015,
17/2016, 22/2016, 24/2016 и 28/2016), Председник
општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на IV Измену
Финансијског плана прихода и расхода Месне
заједницe ''Трешњевица'' за 2016. годину

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на IV Измену
Финансијског плана прихода и расхода Meсне

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1186/2016-01-I од 30.12.2016. године

заједнице ''Трешњевица'' за 2016. годину, који је
донео Савет ове месне заједнице на седници
одржаној 27.12.2016. године.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14 –др.закон,)
и члана 44. и 81. став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2016. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’, бр.22/2015,
17/2016, 22/2016, 24/2016 и 28/2016), Председник
општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на II Измену Финансијског
плана прихода и расхода Месне заједницe ''XI
Конгрес'' за 2016. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на II Измену
Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице ''XI Конгрес'' за 2016. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
27.12.2016. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1182/2016-01-I од 30.12.2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1181/2016-01-I од 30.12.2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14 –др.закон,)
и члана 44. и 81. став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2016. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’, бр.22/2015,
17/2016, 22/2016, 24/2016 и 28/2016), Председник
општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на II Измену Финансијског
плана прихода и расхода Месне заједницe
''Поповац'' за 2016. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на II Измену
Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице ''Поповац'' за 2016. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
27.12.2016. године.
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II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1187/2016-01-I од 30.12.2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14–др.закон,)
и члана 44. и 81. став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2016. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’, бр.22/2015,
17/2016, 22/2016, 24/2016 и 28/2016), Председник
општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на II Измену Финансијског
плана прихода и расхода Месне заједницe
''Бошњане'' за 2016. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на II Измену
Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице ''Бошњане'' за 2016. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
23.12.2016. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1178/2016-01-I од 30.12.2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14 –др.закон,)
и члана 44. и 81. став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2016. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’, бр.22/2015,
17/2016, 22/2016, 24/2016 и 28/2016), Председник
општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на II Измену Финансијског
плана прихода и расхода Месне заједницe
''Својново'' за 2016. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на II Измену
Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице ''Својново'' за 2016. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
05.12.2016. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1180/2016-01-I од 30.12.2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14–др.закон,)
и члана 44. и 81. став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2016. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’, бр.22/2015,
17/2016, 22/2016, 24/2016 и 28/2016), Председник
општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на IV Измену
Финансијског плана прихода и расхода Месне
заједницe ''Поточац'' за 2016. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на IV Измену
Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице ''Поточац'' за 2016. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
27.12.2016. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1183/2016-01-I од 30.12.2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14 –др.закон,)
и члана 44. и 81. став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2016. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’, бр.22/2015,
17/2016, 22/2016, 24/2016 и 28/2016), Председник

01.02.2017.

_

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.3_

општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на III Измену
Финансијског плана прихода и расхода Месне
заједницe ''Клачевица'' за 2016. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на III Измену
Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице ''Клачевица'' за 2016. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
01.12.2016. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1185/2016-01-I од 30.12.2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14 –др.закон,)
и члана 44. и 81. став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2016. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’, бр.22/2015,
17/2016, 22/2016, 24/2016 и 28/2016), Председник
општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на IV Измену
Финансијског плана прихода и расхода Месне
заједницe ''Данково'' за 2016. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на IV Измену
Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице ''Данково'' за 2016. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
27.12.2016. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1188/2016-01-I од 30.12.2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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На основу члана 15. 17. и 18. Закона о јавном
информисању и медијима („Сл. гласник РС“ бр.
83/2014, 58/2015, 12/16), члана 20. и члана 46. Закона
о локалној самоуправи (,,Сл. Гласник РС,, бр.129/07,
83/14-др.закон), 46. Статута општине Параћин (,,Сл.
Лист општине Параћин,, бр. 13/08, 12/12, 13/12,
17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10.Одлуке о буџету
Општине Параћин за 2017. годину, (,,Сл. лист
општине Параћин,, бр. 31/16) и Правилника о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног
интереса
у области јавног информисања („Сл.
гласник РС“ бр. 16/2016), Општинско веће Општине
Параћин расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ НА ОПШТЕМ КОНКУРСУ ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ
ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2017.
ГОДИНИ
Намена средстава за остваривање јавног
интереса, тј. јавни интерес који ће се конкурсом
суфинансирати
Орган који расписује општи конкурс ради
остваривања јавног интереса у области јавног
информисања расписује се у току календарске
године за подручје за које је надлежан. Конкурс за
суфинансирање пројеката ради остваривања јавног
интереса у области јавног информисања у 2017.
години се расписује за пројекте:
1) производње медијских садржаја у износу
од 8.550.000,00динара.
2) организовања и учешћа на стручним,
научним и пригодним скуповима, као и
унапређивања професионалних и етичких стандарда
у области јавног информисања у износу од
950.000,00динара.
Најмањи износ средстава која се одобравају
по пројекту је 50.000,00 динара, а највећи износ
средстава која се одобравају по пројекту је
9.450.000,00 динара.
Општина Параћин ће на основу овог јавног
позива
суфинансирати
пројекте
производње
медијских садржаја ради остваривања јавног
интереса у области јавног информисања који се
односe на јавно информисање од локалног значаја у
складу са Законом о локалној самоуправи.
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
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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).
Износ средстава која су опредељена за конкурс
Укупан износ средстава намењен за
суфинансирање пројеката ради остваривања јавног
интереса у области јавног информисања из буџета
Општине Параћин износи 9.500.000,00 динара.
Право учешћа на конкурсу
Право учешћа на конкурсу има:
1) издавач медија чији медиј је уписан у
Регистар медија, који се води у Агенцији за
привредне регистре,
2) правно лице, односно предузетник који се
бави производњом медијских садржаја и који има
доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити
реализован путем медија који је уписан у Регистар
медија,
3) правно лице, односно предузетник, са
пројектима организовања и учешћа на стручним,
научним и пригодним скуповима, као и са
пројектима унапређивања професионалних и етичких
стандарда у области јавног информисања.
Изузетно од става 1 тачка 3. овог члана
јединица
локалне
самоуправе
не
може
суфинансирати пројекат издавача медија који није
уписан у Регистар медија.
Право учешћа на конкурсу немају издавачи
медија који се финансирају из јавних прихода као и
издавачи медија.
Право учешћа на конкурсу немају лица која
су у претходноим периоду добила средства намењена
пројектном суфинансирању, а нису у уговореном
предвиђеном року и прописаној форми поднела
наративни и финансијски извештај и лица за која се
утврди да су средства ненаменски трошила.
Услови за учешће на пројекту
Учесник конкурса може конкурисати само са
једним пројектом на једном конкурсу. Ако је учесник
конкурса издавач више медија, може на конкурсу
учествовати са једним пројектом за сваки медиј.
Пројекат у смислу овог конкурса подразумева
заокружену програмску целину или део целине
(жанровска или временска) којом се доприноси
остваривању јавног интереса у области јавног
информисања на територији општине Параћин.

Учесник
конкурса
може
предложити
суфинансирање пројекта у износу који не прелази
80% вредности пројекта, а највише до износа који је
утврђен конкурсом.
Критеријуми за оцену пријава на конкурс
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати
пројекти пријављени на конкурс су:
1) мера у којој је предложена пројектна
активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања;
2)
мера
пружања
веће
гаранције
привржености
професионалним
и
етичким
медијским стандардима.
На основу критеријума из става 1. тачка 1)
овог члана, посебно се оцењује:
1. Значај пројекта са становишта:
- остваривања јавног интереса у области јавног
информисања;
- остваривање намене конкурса;
- усклађености пројекта са реалним проблемима,
потребама и приоритетима циљних група;
- идентификованих и јасно дефинисаних потреба
циљних група;
- заступљености иновативног елемента у пројекту и
новинарско истраживачког приступа.
2. Утицај и изводљивост са становишта:
- усклађености планираних активности са циљевима,
очекиваним резултатима и потребама циљних група;
- степена утицаја пројекта на квалитет информисања
циљне групе;
- мерљивости индикатора који омогућавају праћење
реализације пројекта;
- разрађености и изводљивости плана реализације
пројекта;
- степена развојне и финансијске одрживост пројекта
(позитивни ефекти пројекта настављају се након што
се оконча подршка).
3. Капацитети са становишта:
степена
организационих
и
управљачких
способности предлагача пројекта;
- неопходних ресурса за реализацију пројекта;
- стручних и професионалних референци предлагача
пројекта, које одговарају предложеним циљевима и
активностима пројекта.
4. Буџет и оправданост трошкова са
становишта:
- прецизности и разрађеност буџета пројекта, који
показује усклађеност предвиђеног трошка са
пројектним активностима;
- економске оправданости предлога буџета у односу
на циљ и пројектне активности.
На основу критеријума из става 1. тачка 2)
овог члана посебно се оцењује:
1) да ли су учеснику конкурса изречене мере
од стране државних органа, регулаторних тела или
тела саморегулације у последњих годину дана, због
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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 бесплатно 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 06.01.2017.године до 20.01.2017. 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
информисања у 2017. години и предаје се на
писарници Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин
непосредно или препоручено поштом.
Конкурсни материјал се не враћа.
Пријаве које стигну ван прописаног рока или
на погрешном обрасцу неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити радним
даном од 11 до 14 часова на телефон 035-563-601.
Документација
коју
прилаже
подносилац
пројекта
Учесници конкурса су обавезни да доставе:
- пријаву на конкурс на обрасцу 1., који је прописан
Правилником о суфинансирању пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног
информисања,
- фотокопију Решења АПР о упису у регистар јавних
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гласила,
- фотокопија Извода из регистра привредног
субјекта,
- прецизне показатеље и доказе о укупним
средствима учесника конкурса у 2017. години, о
проценту учешћа средстава Општине Параћин у
укупним средствима учесника конкурса у 2017.
години, као и податке о приходима које су сами
остварили у претходној години.
Проверу документације поднете на општи
конкурс врши стручна служба органа који је
расписао конкурс.
Учесник конкурса који је поднео пројекат са
непотпуном
или
непрецизно
попуњеном
документацијом обавештава се да недостатак
отклони у накнадно одређеном року.
Пројекат учесника конкурса који у накнадно
одређеном року не достави тражену документацију
не разматра се.
Стручна служба органа који је расписао
конкурс сачињава записник о испуњености услова за
учешће на конкурсу за све пристигле пројекте и
доставља записник члановима комисије.
Конкурсна комисија
Оцену пројеката поднетих на конкурс као и
предлог о расподели средстава са образложењем
доноси стручна комисија од три или пет чланова, у
зависности од броја приспелих пријава (у даљем
тексту: Комисија).
Чланове
стручне
комисије
именује
председник Општинског већа општине Параћин и то
из реда независних стручњака за медије и медијских
радника који нису у сукобу интереса и не обављају
јавну функцију.
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, да предложе чланове
конкурсне комисије.
Позивају 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
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решења са образложењем, доноси Општинско веће
Општине Параћин са, 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.
На веб-сајту поред решења о расподели
средстава са образложењем објављује и предлог
Комисије о расподели средстава.
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.
Јавни позив за учешће на јавном конкурсу се
објављује на веб-сајту општине Параћин, као и
најмање у једним дневним, односно недељним
новинама које се дистрибуирају на подручју
надлежности органа који расписује конкурс.
Овај јавни позив објавити у ''Службеном
листу општине Параћин''
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-14/2017-01-III од 05.01.2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.129/07,
83/14-др. закон), члана 32. тачка 6. Статута општине
Параћин (,,Службени лист општине Параћин''
бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), и Одлуке
о сталним манифестацијама у општини Параћин
("Службени лист општине Параћин бр.1/13 и 32/16),
Председник општине Параћин, донео је
РЕШЕЊЕ
о формирању радне групе за организацију Рок
фестивала у општини Параћин
I
Формира се радна група у саставу:
1. Милош Трандафиловић, шеф радне групе;
2. Зорица Ђорђевић, члан;
3. Аљоша Глигоријевић, члан;
4. Борис Лукић, члан;
5. Немања Јовановић, члан;
6. Александра Павловић, члан.
II
Задатак Радне групе је организација Рок
фестивала у општини Параћин, доноси план
манифестације, одређује учеснике манифестације,
утврђује пропозиције и одлучује о другим питањима
од интереса за успешну реализацију манифестације,
одређује место, време и дужину трајања
манифестације, координира активност свих учесника
и организатора манифестације, обавља друге послове
везане за одржавање манифестације.
III
Решење објавити у
општине Параћин''.

''Службеном

листу

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-1/2017-I од 09.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.129/07,
83/14-др. закон) и члана 32. тачка 6. Статута општине
Параћин (,,Службени лист општине Параћин''
бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и Одлуке
о сталним манифестацијама у општини Параћин
("Службени лист општине Параћин'' бр.1/13 и 32/16),
Председник општине Параћин, донео је
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РЕШЕЊЕ
о формирању радне групе за организацију Black
River Festa у општини Параћин
I
Формира се радна група у саставу:
1. Милош Трандафиловић, шеф радне групе;
2. Зорица Ђорђевић, члан;
3. Аљоша Глигоријевић, члан;
4. Борис Лукић, члан;
5. Немања Јовановић, члан;
6. Никола Ђикић, члан;
7. Александра Павловић, члан.
II
Задатак Радне групе је организација Black
River Festa у општини Параћин, доноси план
манифестације, одређује учеснике манифестације,
утврђује пропозиције и одлучује о другим питањима
од интереса за успешну реализацију манифестације,
одређује место, време и дужину трајања
манифестације, координира активност свих учесника
и организатора манифестације, обавља друге послове
везане за одржавање манифестације.
III
Решење објавити у
општине Параћин''.

''Службеном

листу

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-2/2017-I од 09.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 15. 17. и 18. Закона о јавном
информисању и медијима („Сл. гласник РС“ бр.
83/2014, 58/2015, 12/16), чл. 20. и чл. 46. Закона о
локалној самоуправи (,,Сл. Гласник РС,, бр.129/07,
83/14-др.закон), чл.46. Статута општине Параћин
(,,Сл. лист општине Параћин,, бр. 13/08, 12/12, 13/12,
17/13, 17/14, 25/16) и чл. 10. Одлуке о буџету
Општине Параћин за 2017. годину, (,,Сл. лист
општине Параћин,, бр. 31/16) и Правилника о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног
интереса
у области јавног информисања („Сл.
гласник РС“ бр. 16/2016), Општинско веће Општине
Параћин расписује
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА
УЧЕШЋЕ НА ОПШТЕМ КОНКУРСУ ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ
ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2017.
ГОДИНИ

_
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Намена средстава за остваривање јавног
интереса, тј. јавни интерес који ће се конкурсом
суфинансирати
У Јавном позиву за учешће на општем
конкурсу за суфинансирање пројеката ради
остваривања јавног интереса у области јавног
информисања у 2017. години који је објављен
06.01.2017. године у дневном листу ''Данас'' и веб
сајту општине Параћин мења се:
У ставу 1 алинеја 2) и гласи:
''Најмањи износ средстава која се одобравају по
пројекту је 50.000,00 динара, а највећи износ
средстава која се одобравају по пројекту је
8.550.000,00 динара.''
Јавни позив за учешће на јавном конкурсу се
објављује на веб-сајту општине Параћин, као и
најмање у једним дневним, односно недељним
новинама које се дистрибуирају на подручју
надлежности органа који расписује конкурс.
Овај јавни позив објавити у ''Службеном
листу општине Параћин''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-19/2017-III од 10.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 19 став 2 Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС“, бр.41/2009, 53/2010 и 101/11), члана 6.
Пословника о раду општинског Већа општине
Параћин („Службени лист општине Параћин“, бр
12/12) и предлога Савета за безбедност саобраћаја
општине Параћин, Општинско веће Општине
Параћин
на
седници
одржаној
дана
10.01.2017.године, донело је :
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА
2017. ГОДИНУ
I
Програмом
коришћења
средстава
за
унапређење безбедности саобраћаја на територији
општине Параћин за 2017. годину (у даљем тексту:
Програм) утврђује се начин коришћења средстава од
наплаћених казни за саобраћајне прекршаје на
територији општине Параћин, за активности које се
током 2017. године планирају у циљу унапређења
безбедности саобраћаја на путевима.
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II
Средства
за
реализацију
Програма,
предвиђена су Одлуком о буџету општине Параћин
за 2017. годину.
III
Коришћење наведених средстава биће
засновано на принципу финансирања програмских
задатака из реалних извора и у динамици која
обезбеђује реализацију расхода по утврђеним
приоритетима до нивоа реализованих прихода.
Уколико се приходи не остварују у
планираном
износу,
планиране
активности
реaлизоваће се према степену приоритета које
одреди Савет за безбедност саобраћаја на
општинским путевима и улицама у насељеним
местима општине Параћин.
IV
У складу са чланом 18 став 2 Закона о
безбедности саобраћаја на путевима, средства за
реализацију овог Програма биће усмерена за
унапређење безбедности саобраћаја на путевима и то
за следеће намене:

V
Савет за безбедност саобраћаја достављаће
Општинском Већу годишњи извештај о реализацији
Програма коришћења средстава за унапређење
безбедности саобраћаја, најкасније до 31. јануара
текуће за претходну годину.
Стручне и административно техничке
послове у вези са реализацијом позиција Програма
обавља Управа за инвестиције и управљање
имовином општине Параћин.
Набавка добара, услуга и радова вршиће се у
складу са одредбама Закона о јавним набавкама.
VI
Програм ступа на снагу осмог дана од дана
доношења.
Програм објавити у „Службеном листу
општине Параћин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Број: 400-1177/2017-III од 10.01.2017.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07,83/14-др.закон) и
члана 44. и 81.став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.31/2016),
Председник општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Доња
Мутница'' за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
прихода и расхода Meсне заједнице ''Доња Мутница''
за 2017. годину, који је донео Савет ове месне
заједнице на седници одржаној 05.01.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-26/2017-I од 10.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

01.02.2017.
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На основу члана 44. став 1. тачка 5 Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/07 и 83/2014-др.закон) и члана 44. став 1 тачка 5.
Статута општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'', број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16), Председник општине Параћин, доноси:
ЗAКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски
план прихода и расхода за 2017. годину Управе за
инвестиције и управљање имовином општине
Параћин број: 400-1129/2016 од 22.12.2016. године.
II
Oвaј закључак објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-28/2017-I од 11.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон) и
члана 44. и 81. став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.31/2016),
Председник општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Врапчане'' за
2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
прихода и расхода Meсне заједнице ''Врапчане'' за
2017. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 12.01.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-36/2017-I од 16.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

_
27

На основу члана 15. 17. и 18. Закона о јавном
информисању и медијима („Сл. гласник РС“ бр.
83/2014, 58/2015, 12/2016), чл. 20. и чл. 46. Закона о
локалној самоуправи (,,Сл. Гласник РС,, бр.129/07,
83/14-др.закон), чл.46. Статута општине Параћин
(,,Сл. лист општине Параћин,, бр. 13/08, 12/12, 13/12,
17/13, 17/14, 25/16) и чл. 10. Одлуке о буџету
Општине Параћин за 2017. годину, (,,Сл. лист
општине Параћин, бр. 31/16) 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), Општинско веће Општине
Параћин расписује
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА УЧЕШЋЕ НА ОПШТЕМ КОНКУРСУ ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ
ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2017.
ГОДИНИ
Намена средстава за остваривање јавног
интереса, тј. јавни интерес који ће се конкурсом
суфинансирати
У Јавном позиву за учешће на општем
конкурсу за суфинансирање пројеката ради
остваривања јавног интереса у области јавног
информисања у 2017. години који је објављен
06.01.2017. године и изменом и допуном Јавног
позива за учешће на општем конкурсу за
суфинансирање пројеката ради остваривања јавног
интереса у области јавног информисања у
2017.години бр.400-19/17-III од 10.01.2017.године
објављеним у дневном листу ''Данас'' и веб сајту
општине Параћин , допуњује се:
У ставу 1 алинеја 1) тачка 1) и гласи:
''Најмањи износ средстава која се одобравају по
пројекту из тачке 1) је 50.000,00 динара, а највећи
износ средстава која се одобравају по пројекту из
тачке 1) је 8.550.000,00 динара.''
У ставу 1 алинеја 1) тачка 2)допуњује се и
гласи:
''Најмањи износ средстава која се одобравају
по пројекту из тачке 2) је 50.000,00 динара, а највећи
износ средстава која се одобравају по пројекту из
тачке 2) је 950.000,00 динара.''
У ставу 1 алинеја 2) брише се.
Рок за пријављивање на конкурс
Овом изменом и допуном продужава се рок
за достављање пројеката на основу Јавног позива за
учешће на општем конкурсу за суфинансирање
пројеката ради остваривања јавног интереса у
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области јавног информисања у 2017.години.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања Измене и допуне Јавног позива за
учешће на општем конкурсу за суфинансирање
пројеката ради остваривања јавног интереса у
области јавног информисања у 2017.години бр. 40044/2017-III од
17.01.2017. године на веб-сајту
општине Параћин, као и најмање у једним дневним,
односно недељним новинама које се дистрибуирају
на подручју надлежности органа који расписује
конкурс.
Овај јавни позив објавити у ''Службеном
листу општине Параћин''
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-44/2017-III од 17.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 44. Закона о локалној
самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07), чл. 44 и 81.
став 2. Статута општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'', 13/08, 12/2012, 13/2012, 17/13,
17/14 и 25/16), члана 10. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину (Сл. лист општине Параћин
бр.31/16) и члана 2. Програма коришћења средстава
буџетског фонда за заштиту животне средине
општине Параћин за 2017. годину, број: 4001166/2016-01-II од 28.12.2016. године,
Председник општине Параћин, донео је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
буџетског фонда за заштиту животне средине
општине Параћин за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
буџетског фонда за заштиту животне средине
општине Параћин за 2017. годину број: 400-55/2017VI-01 од 19.01.2017. године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-56/17-I од 19.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 45. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и

83/14-др.закон), чл. 27а и 81. 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 и 103/2015) и чл. 44. и 45. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'', бр.
13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16),
Председник општине Параћин донео је
РЕШЕЊЕ
о измени решења о овлашћењу чланова
Општинског већа и помоћника Председника
општине за вршење надзора над сврсисходношћу
употребе буџетских средстава
I
У Решењу о овлашћењу чланова Општинског
већа и помоћника Председника општине за вршење
надзора над сврсисходношћу употребе буџетских
средстава број 031-90/16-01-I oд 31.05.2016. године
мења се у ставу I , тачка 2, допуњује се и гласи:
''Војислав Васић- ЈП''Дирекција за изградњу'',
јавне службе, месне заједнице и Управа за
инвестиције и управљање имовином.''
III
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 031-5/17-I од 19.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 22. став 1. Правилника о
одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016),
Председник
општине
Параћин,
дана
18.01.2017. године донео је
РЕШЕЊЕ
о формирању Стручне комисије за оцену
годишњих и посебних програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин
I
Формира се Стручна комисија за оцену
годишњих и посебних програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин у саставу:

01.02.2017.
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1. Горан Јовановић, председник
2. Драган Симић, члан представник
Спортског савеза општине Параћин
3. Богдан Бабић, члан
4. Ненад Атанасковић, члан
5. Драган Миленковић, члан
II
Задатак Комисије је да врши стручни преглед
и даје оцену поднетих предлога годишњих и
посебних програма којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта у општини
Параћин, на основу Закона о спорту (''Службени
гласник РС'' бр. 10/16) и Правилника о одобравању и
финансирању програма којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у
општини Параћин (''Службени лист општине
Параћин'' бр. 32/2016) и доставља Општинском већу
предлог за одобравање програма.
Комисија може о одређеном питању да
затражи и прибави писано стручно мишљење од
стране истакнутих стручњака или одговарајућих
организација.
На рад Комисије сходно се примењује
пословник о раду Општинског већа.
Именованим члановима Комисије може се
одлуком Општинског већа одредити накнада за рад.
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-9/2017-I од 18.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07,
83/14 и 101/16) и члана 44. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 13/08, 12/12,
13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), Председник општине
доноси
РЕШЕЊЕ
о стављању ван снаге Правилника о посебним
елементима планова рада буџетске инспекције
Овим Решењем ставља се ван снаге
Правилник о посебним елементима планова рада
буџетске инспекције (''Службени лист општине
Параћин'' бр. 24/2016).
Образложење
Чланом 10. Закона о инспекцијском надзору

_
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(''Службени гласник РС'' бр. 36/2015) прописано је да
надлежни орган јединице локалне самоуправе
прописује посебне елементе плана одређеног
инспекцијског надзора из изворне надлежности
јединице локалне самоуправе.
Чланом 4. Закона о инспекцијском надзору
(''Службени гласник РС'' бр. 36/2015) прописано је да
у поступку вршења инспекцијског надзора и
службене контроле који произлазе из посебних
закона, непосредно се примењују одредбе посебног
закона, ако су у одређеним областима инспекцијски
надзор и службена контрола тим законом уређени
друкчије.
Чланом 28. Закона о изменама и допунама
Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС''
бр. 99/2016), који је ступио на снагу дана 13.12.2016.
године, укинута је обавеза доношења Планова рада
буџетске инспекције и прописано да послове
инспекцијске контроле буџетска инспекција врши на
основу Програма сачињених првенствено на основу
пријава, представки, приговора и захтева за вршење
контроле пристиглих од органа, организација,
правних и физичких лица.
Како је Председник општине, дана
14.10.2016. године, донео Правилник о посебним
елементима планова рада буџетске инспекције, а
дана 13.12.2016. године ступио је на снагу Закон о
изменама и допунама Закона о буџетском систему
којим се укида обавеза доношења Планова рада за
буџетску инспекцију, доноси се решење као у
диспозитиву.
Ово Решење објавити у «Службеном листу
општине Параћин».
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-9/2017-I од 20.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон) и
члана 44. и 81.став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.31/2016),
Председник општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Горње
Видово'' за 2017. годину
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I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
прихода и расхода Meсне заједнице ''Горње Видово''
за 2017. годину, који је донео Савет ове месне
заједнице на седници одржаној 19.01.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-73/2017-I од 20.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07,83/14-др.закон) и
члана 44. и 81.став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.31/2016),
Председник општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Крежбинац''
за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
прихода и расхода Meсне заједнице ''Крежбинац'' за
2017. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 18.01.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-64/2017-I од 20.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07,83/14-др.закон) и
члана 44. и 81.став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.31/2016),
Председник општине Параћин, донео јe

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Лебина'' за
2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
прихода и расхода Meсне заједнице ''Лебина'' за 2017.
годину, који је донео Савет ове месне заједнице на
седници одржаној 05.01.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-65/2017-I од 20.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07,83/14-др.закон) и
члана 44. и 81.став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13 ,17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.31/2016),
Председник општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Рашевица''
за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
прихода и расхода Meсне заједнице ''Рашевица'' за
2017. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 18.01.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-72/2017-I од 20.01.2017. 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 и 101/16) и чл.44. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ број

01.02.2017.
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13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 1.
Одлуке о овлашћењу Председника општине Параћин
за давање сагласности на Правилнике о раду јавних
предузећа (''Службени лист општине Параћин'', број
1/2015), и члана 9. Одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у Општинској
управи, јавним предузећима и установама општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'',
бр.23/2015, 6/16, 7/16 и 28/16), ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, разматрајући Правилник о
раду Јавног предузећа за водовод и канализацију
''ВОДОВОД'' Параћин, број 71/2017 oд 20.01.2017.
године
и
Правилник
о
организацији
и
систематизацији послова и радних задатака у Јавном
предузећу за водовод и канализацију ''ВОДОВОД''
Параћин бр. 70/2017 од 20.01.2017. године, уз
позитивно мишљење Одељења за јавне службе и
ЛЕР, донео је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о раду
Јавног предузећа за водовод и канализацију
''ВОДОВОД'' Параћин и Правилник о
организацији и систематизцији послова и радних
задатака у Јавном предузећу за водовод и
канализацију ''ВОДОВОД'' Параћин
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о раду
Јавног предузећа за водовод и канализацију
''ВОДОВОД'' Параћин, број 71/2017 oд 20.01.2017.
године и Правилник о организацији и систематизцији
послова и радних задатака у Јавном предузећу за
водовод и канализацију ''ВОДОВОД'' Параћин бр.
70/2017 од 20.01.2017. године
II
Ово Решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
Образложење
Јавно предузеће за водовод и канализацију
''ВОДОВОД'' Параћин, поднело је Председнику
општине Параћин захтев за давање сагласности на
Правилник о раду Јавног предузећа за водовод и
канализацију ''ВОДОВОД'' Параћин, број 71/2017 oд
20.01.2017. године и Правилник о организацији и
систематизцији послова и радних задатака у Јавном
предузећу за водовод и канализацију ''ВОДОВОД''
Параћин бр. 70/2017 од 20.01.2017. године.
У складу са чланом 1. Одлуке о овлашћењу
Председника
општине
Параћин
за
давање
сагласности на Правилнике о раду јавних предузећа
(''Службени лист општине Параћин'', број 1/2015),
којим је прописано да Председник општине даје
сагласност на Правилнике о раду јавних предузећа
чији је оснивач општина Параћин, уз позитивно
мишљење Одељења за јавне службе и ЛЕР,

_
31

Председник општине Параћин донео је решење као у
диспозитиву.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-8/2017-I од 20.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 46. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон), чл. 46. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’ 13/08, 12/12,
13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), члана 18в. Одлуке о
социјалној заштити општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 8/11, 2/12, 17/13, 4/14,
13/14, 22/14, 4/15, 5/15, 32/16), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
23.01.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о висини износа субвенције комуналних услуга у
2017. години
I
УТВРЂУЈЕ СЕ висина износа за субвенцију
у висини од 80% накнаде за комуналне услуге,
изношења смећа и надокнађивање трошкова за
утрошену воду на територији општине Параћин за
следећа лица:
1. Корисници најниже пензије који живе
сами, као и корисници пензија који живе сами а чији
приход не прелазе двоструки износ новчане
социјалне помоћи за појединца,
2. Корисници новчане социјалне помоћи, који
ово право остварују код Центра за социјални рад
„Параћин“ у Параћину,
3. Корисници права на додатак за туђу негу и
помоћ, као и увећани додатак који ово право
остварују искључиво преко Центра за социјални рад
Параћин,
4. Корисници инвалидско-борачке заштите,
5. Лица са сметњама у психо-физичком
развоју,
6. Појединац или породице који остварују
приход до износа новчане социјалне помоћи у складу
са Законом за месец који претходи месецу у коме се
подноси захтев,
7. Радно способна лица без стварних прихода
према стручној процени Центра за социјални рад уз
услов волонтирања,
II
УТВРЂУЈЕ СЕ висина износа за субвенцију
у висини од 55% накнаде за надокнађивање
трошкова за утрошену воду на територији општине
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Параћин за следећа лица:
1. Домаћинства корисници права на дечији
додатак,
2. Корисници туђе неге и помоћи који
остварују
право
преко
пензијско-инвалидско
осигурања,
3. Домаћинства чији се један члан налази на
евиденцији незапоселених код Националне службе за
запошљавање,
4. Сва лица, као и чланови њихивог
домаћинства, која нису обавезници годишњег пореза
на доходак грађана,
5. Домаћинства чији је један члан корисник
пензије, без обзира на висину пензије.
III
Висина наведених износа одређена је у
складу са буџетом општине Параћин за 2017. годину.
IV
Решење објавити у ‘’Службеном
општине Параћин’’.

листу

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-86/2017-III од 23.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 46. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр. 129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон), чл. 46. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), чл. 10. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр. 31/2016) и
чл. 24. Одлуке о социјалној заштити општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'' бр.
8/11, 2/12, 17/13, 4/2014, 13/14, 22/14, 4/15, 5/15,
32/16), Општинско веће општине Параћин, на
седници одржаној дана 23.01.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о висини износа за субвенцију превоза за стара
лица у 2017. години
I
УТВРЂУЈЕ СЕ висина износа за субвенцију
превоза за стара лица, која имају пребивалиште на
територији општине Параћин, у приградском
линијском превозу од стране општине Параћин и то:
1. лица стара 75 година и старија, која имају
пребивалиште на територији општине Параћин,
имају право на субвенцију превоза у приградском
линијском превозу од стране општине Параћин у

износу од 80 % од цене превоза за услуге превоза за
категорије старих лица.
2. лица између 65 и 75 година старости која
имају пребивалиште на територији општине
Параћин, имају право на субвенцију превоза у
приградском линијском превозу од стране општине
Параћин у износу од 40 % од цене превоза за услуге
превоза за категорије старих лица.
II
О реализацији овог решења стараће се
Одељење за буџет и финансије.
III
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНE ПАРАЋИН
Број: 344-9/2017-III од 23.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07,
83/14 и 101/16) и члана 44. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 13/08, 12/12,
13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), Председник општине
доноси
РЕШЕЊЕ
о стављању ван снаге Правилника о посебним
елементима процене ризика у надзору буџетске
инспекције
Овим Решењем ставља се ван снаге
Правилник о посебним елементима процене ризика у
надзору буџетске инспекције (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 24/2016).
Образложење
Чланом 10. Закона о инспекцијском надзору
(''Службени гласник РС'' бр. 36/2015) прописано је да
се план инспекцијског надзора заснива на утврђеном
стању у области инспекцијског надзора и процени
ризика. Чланом 9. истог Закона прописано је да се
ризик процењује у току припреме плана
инспекцијског надзора и пре и у току инспекцијског
надзора, као и да посебне елементе процене ризика и
учесталост вршења инспекцијског надзора на основу
процене ризика из изворне надлежности јединице
локалне самоуправе прописује надлежни орган
јединице локалне самоуправе.
Чланом 4. Закона о инспекцијском надзору
(''Службени гласник РС'' бр. 36/2015) прописано је да
у поступку вршења инспекцијског надзора и
службене контроле који произлазе из посебних
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закона, непосредно се примењују одредбе посебног
закона, ако су у одређеним областима инспекцијски
надзор и службена контрола тим законом уређени
друкчије.
Чланом 28. Закона о изменама и допунама
Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС''
бр. 99/2016), који је ступио на снагу дана 13.12.2016.
године, укинута је обавеза доношења Планова рада
буџетске инспекције и прописано да послове
инспекцијске контроле буџетска инспекција врши на
основу Програма сачињених првенствено на основу
пријава, представки, приговора и захтева за вршење
контроле пристиглих од органа, организација,
правних и физичких лица.
Како је Председник општине, дана
14.10.2016. године, донео Правилник о посебним
елементима процене ризика у надзору буџетске
инспекције, који је неопходан услов за доношење
Планова рада буџетске инспекције, а дана 13.12.2016.
године ступио је на снагу Закон о изменама и
допунама Закона о буџетском систему којим се укида
обавеза доношења Планова рада за буџетску
инспекцију, доноси се решење као у диспозитиву.
Ово Решење објавити у «Службеном листу
општине Параћин».
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-10/2017-I од 23.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07,83/14-др.закон) и
члана 44. и 81.став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.31/2016),
Председник општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''4. Јули'' за
2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
прихода и расхода Meсне заједнице ''4. Јули'' за 2017.
годину, који је донео Савет ове месне заједнице на
седници одржаној 12.01.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-83/2017-I од 23.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07,83/14-др.закон) и
члана 44. и 81.став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.31/2016),
Председник општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe
''Трешњевица'' за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
прихода и расхода Meсне заједнице ''Трешњевица''
за 2017. годину, који је донео Савет ове месне
заједнице на седници одржаној 19.01.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-82/2017-I од 23.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском (''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 и 103/2015)
и члана 7. Одлуке о буџету општине Параћин за
2017. годину (''Службени лист општине Параћин'',
бр. 31/2016), као и Предлога В. Д. Начелника Управе
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове бр. 400-91/2017-V-01 од 24.01.2017. године,
Председник општине Параћин доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. 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
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класификација 499000 – Средства резерве – текућа
резерва, одобравају се Управи за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове,
средства у укупном износу од 600.000,00 динара на
име: - ангажовања стручног консултанта и експерата
финансијске струке за послове сарадње са
иностраним инвеститором и учешће у преговарању и
изради потребних елабората, а преко Регионалне
агенције за економски развој Шумадије и
Поморавља.

(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.31/2016),
Председник општине Параћин, донео јe

2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријације утврђене у оквиру
раздела 5, глава 5.1 Управа за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове,
програм 0602, програмска активност 0602 – 0001,
функционална класификација 490 економски
послови, извор финансирања 01, економска
класификација
481000
Дотације
невладиним
организацијама – Регионална агенција за економски
развој ШиП, тако да план средстава ове
апропријације за 2017. годину износи 3.600.000
динара.

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
прихода и расхода Meсне заједнице ''Рашевица'' за
2017. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 24.01.2017. године.

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

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

4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Управа
за
урбанизам,
финансије,
скупштинске и опште послове, обратила се
Председнику општине предлогом бр. 400-91/2017- V
-01 од 24. 01. 2017. године, којим тражи додатна
средства у износу од од 600.000,00 динара на име: ангажовања стручног консултанта и експерата
финансијске струке за послове сарадње са
иностраним инвеститором и учешће у преговарању и
изради потребних елабората, а преко Регионалне
агенције за економски развој Шумадије и
Поморавља.
Решавајући по поднетом захтеву, у складу са
датим предлогом В.Д. Начелника Управа за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, донета је одлука као у изреци овог решења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-221/2017-01-I од 24.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07,83/14-др.закон) и
члана 44. и 81.став 2. Статута општине Параћин

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Рашевица''
за 2017. годину

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-96/2017-I од 24.01.2017. године

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07,83/14-др.закон) и
члана 44. и 81. став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.31/2016),
Председник општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Чепуре'' за
2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
прихода и расхода Meсне заједнице ''Чепуре'' за 2017.
годину, који је донео Савет ове месне заједнице на
седници одржаној 10.01.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-95/2017-I од 24.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.

01.02.2017.
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________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07,83/14-др.закон) и
члана 44. и 81.став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.31/2016),
Председник општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Плана'' за
2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
прихода и расхода Meсне заједнице ''Плана'' за 2017.
годину, који је донео Савет ове месне заједнице на
седници одржаној 05.01.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-94/2017-I од 24.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07,83/14-др.закон) и
члана 44. и 81.став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.31/2016),
Председник општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Стрижа'' за
2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
прихода и расхода Meсне заједнице ''Стрижа'' за
2017. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 24.01.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-101/2017-I од 25.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07,83/14-др.закон) и
члана 44. и 81. став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.31/2016),
Председник општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Клачевица''
за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
прихода и расхода Meсне заједнице ''Клачевица'' за
2017. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 19.01.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-100/2017-I од 25.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 46 Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/08 и
83/14), чл. 46. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, бр.13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 25.01.2017. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Уговор о сарадњи у
вези са реализацијом пројекта ''Реконструкција
инфраструктуре за заштиту од поплава'' (RFPI) на
територији Ваљева, Параћина и Свилајнца и
овлашћује се председник општине Параћин Саша
Пауновић да исти потпише.
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II
Oвaј закључак објавити ''Службеном листу
општине Параћин''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-14/2017-III од 25.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07,83/14-др.закон) и
члана 44. и 81.став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.31/2016),
Председник општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Ратаре'' за
2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
прихода и расхода Meсне заједнице ''Ратаре'' за 2017.
годину, који је донео Савет ове месне заједнице на
седници одржаној 24.01.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-97/2017-I од 25.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 46 Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/08 и
83/14), чл. 46. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, бр.13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 27.01.2017. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ сагласност Одлукy Управног
одбора Центра за социјални рад ''Параћин'' о
усвајању Правилника о условима и начину
остваривања права на субвенције и накнаде за

комуналне услуге бр. 06-153/4 од 26.01.2017. године.
II
Oвaј закључак објавити ''Службеном листу
општине Параћин''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-18/2017-III од 27.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07,83/14-др.закон) и
члана 44. и 81.став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.31/2016),
Председник општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Лешје'' за
2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
прихода и расхода Meсне заједнице ''Лешје'' за 2017.
годину, који је донео Савет ове месне заједнице на
седници одржаној 27.01.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-127/2017-I од 27.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07,83/14-др.закон) и
члана 44. и 81.став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.31/2016),
Председник општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Мириловац''
за 2017. годину

01.02.2017.
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I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
прихода и расхода Meсне заједнице ''Мириловац'' за
2017. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 18.01.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-126/2017-I од 27.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07,83/14-др.закон) и
члана 44. и 81.став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.31/2016),
Председник општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Бошњане'' за
2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
прихода и расхода Meсне заједнице ''Бошњане'' за
2017. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 25.01.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-125/2017-I од 27.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 46 Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/08,
83/14, 101/16), чл. 46. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, бр.13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 30.01.2017. године, разматрајући Усмени
извештај у вези разговора са инвеститором ''Delphi
Еuropen Holdings Limited'', доноси
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ЗАКЉУЧАК
I
1. ПРИХВАТА СЕ Усмени извештај у вези
разговора са инвеститором ''Delphi Еuropen Holdings
Limited''.
2. ОБАВЕЗУЈУ СЕ надлежне службе Управе
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове општине Параћин да припреме извештај у
писаном облику у вези досадашњих преговора са
компанијом ''Delphi Еuropen Holdings Limited'' са
свим детаљима везаним за будућа одлучивања
Општинског већа општине Параћин у вези
спровођења ове инвестиције.
II
Oвaј закључак објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-24/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 138. став 1 и 2 Закона о
спорту (''Службени гласник РС''бр. 10/2016), члана
31. став 1. и 2. Правилника о одобравању и
финансирању програма којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у
општини Параћин (''Службени лист општине
Параћин'' бр. 32/2016), члана 10. Одлуке о буџету
општине Параћин за 2017. годину (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 31/2016), чл.46. Закона о
локалној самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14,
101/16), чл. 46 Статута општине Параћин (''Службени
лист општине Параћин'' бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16) и чл. 22 Пословника Општинског већа
општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин''бр.14/16), Општинско веће општине
Параћин, на седници одржаној дана 30.01.2017.
године донело је
ОДЛУКУ
о одобравању или неодобравању годишњих
програма спортских организација и одређивању
висине средстава за реализацију одобрених
годишњих програма којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у
општини Параћин за 2017. годину
I
Одобравају се годишњи програми спортских
организација и средства у износу од 44.075.108,00
динара за реализацију годишњих програма спортских
организација на територији општине Параћин за
2017. годину на основу Јавног саопштења објављеног
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на сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма од 20.05.-17.06.2016.године, и на основу
процене квалитета годишњих и посебних програма
који обухвата критеријуме за селекцију и
критеријуме за доделу средстава који су прописани
на посебним обрасцима у складу са чланом 24, 25 и
26. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016), и
то:

1. „Monster gym“
2. ОФК Доња Mутница
3. ФК Слога Доње Видово
4. БСК Буљане
5. Женски рукометни клуб Параћин
III
Средства
за
финансирање
годишњих
програма спортских организација из поглавља I ове
одлуке планирана су Одлуком о буџету општине
Параћин за 2017.годину (''Службени лист општине
Параћин'' бр. 31/2016) на Разделу 5 – Управа за
урбанизам, финансије, скупштинске и опшште
послове, Глава 5.1, Програмска класификација 1301, Програм 14 – Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 – Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима,
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
Економска
класификација
481
–
Дотације
невладиним организацијама.
IV
Општинско веће ће, на основу Предлога
Стручне комисије за одобравање програма, донети
коначну Одлуку о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређену висину средстава за реализацију програма
спортских организација.
V
О
одобравању
годишњих
програма
Општинско веће одлучује поједниначним Решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег програма
спортскe организацијe су дужне да у року од 8 дана
од пријема решења доставе Општинском већу
Ревидирени предлог годишњег програма за 2017.
годину у складу са висином одобрених средстава.

II
Не одобравају се годишњи програми
спортских организација који нису испунили
критеријуме одобравања програма и доделе
средстава у складу са чланом 30. и 31. став1
Правилника, и то:

VI
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, су складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је, у складу
са чл.138 став 9 Закона о спорту и чл.32. став 5
Правилника.
VII
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
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који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VIII
Исплату средстава из поглавља I ове одлуке
извршиће се на основу уговора у корист наведених
спортских организација, уз захтев за пренос
средстава који се доставља Одељењу за јавне службе
и ЛЕР Управе за урбанизам, финансије, скупштинске
и опшште послове општине Параћин.
IX
Носиоци одобрених програма из поглавља I
ове одлуке су у обавези да достављају периодичне
извештаје у року од 15 дана по истеку сваког
квартала и годишњи извештај о утрошку средстава са
пратећом документацијом
Општинском
већу
општине Параћин, контролу истих врши Одељење за
јавне службе и ЛЕР.
X
Одобрена буџетска средства неће бити
пренета оним носиоцима програма који нису
оправдали утрошак буџетских средстава за 2016.
годину у складу са чланом 5. и 6. Уговора о
финансирању/суфинансирању годишњих програма
из области спорта у 2016. години којима се остварује
општи интерес у области спорта у општини Параћин
у 2016. години и који нису доставили Периодични и
Завршни извештај за 2016. годину, у складу са
чланом 34. Правилника о одобравању и
финансирању програма којима се остварују потребе
и интереси грађана у области спорта у општиини
Параћин.
XI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства поглавља I ове одлуке.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
XII
О реализацији ове Одлуке стараће се Управа
за урбанизам, финансије, скупштинске и опшште
послове општине Параћин - Одељење за буџет и
финансије.
XIII
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о
одобравању или неодобравању годишњих програма
спортских организација и одређивању
висине
средстава за реализацију одобрених годишњих
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програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину, садржан је у члану 138. став 1 и 2
Закона о спорту (''Службени гласник РС''бр. 10/2016)
и члану 31. став 1. и 2. Правилника о одобравању и
финансирању програма којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у
општини Параћин (''Службени лист општине
Параћин'' бр. 32/2016 ) који прописују да уколико је
предложени програм прошао претходне две фазе, у
трећој фази се доноси коначна одлука о одобравању
или неодобравању програма и одређивању висине
средстава за реализацију програма. Одлуку у трећој
фази доноси Општинско веће, на основу предлога
Стручне комисије о одобравању програма.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија је на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Одобрено је укупно 58 програма спортских
организација, а ниje одобренo 5 програма спортских
организација који нису испунили критеријуме
одобравања програма и доделе средстава како је
оценила Стручна комисија.
Стручна Комисија је у складу са одредбама
чл. 137.став1 тачка1) 2) и 6) Закона о спорту
констатовала да се морају прво испунити услови за
унапређење спортске рекреације, посебно деце,
омладине и особа са инвалидитетом као и да се
једној организацији у области спорта не може
одобрити више од 20% средстава од укупне суме
средстава буџета општине Параћин у складу са
чл.138. став 4 Закона.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
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О
одобравању
годишњих
програма
Општинско веће одлучује појединачним решењима
на основу чл.121 став 3 Закона о спорту и чл.31 став
4 Правилника. По пријему Решења о одобрењу
годишњег програма, спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-137/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), члана 22. Пословника Општинског
већа (''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16),
чл. 192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016)
Општинско веће општине Параћин, на
седници одржаној дана 30.01.2017. године донело је

годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017. године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28 и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.

РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину

IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.

I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације ФК ”Шумадија” Трешњевица,
Параћин у износу од 269.412,00 динара на основу
Јавног саопштења објављеног на сајту Спортског
савеза општине Параћин о покретању поступка за
одобравање годишњих програма од 20.05.17.06.2016. године и на основу Предлога Стручне
комисије о одобравању или неодобравању

V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
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наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације ФК ”Шумадија” Трешњевица, Параћин
и одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о спорту
(''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став 4
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016 ) који прописују да о
одобравању годишњих и посебних програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег програма,
спортскe организацијe су дужне да у року од 8 дана
од пријема решења доставе Општинском већу
Ревидирени предлог годишњег програма за 2017.
годину у складу са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
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програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије, ФК
”Шумадија”
Трешњевица,
Параћин
Стручна
комисија је оценила да им се доделе средства из
става I овог Решења на основу бодовања и
вредновања од стране комисије на основу чл.28. и 29.
Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017. годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Ово решење је коначно и против њега може
се покренути управни спор у року од 30 дана
надлежном суду. Предмет управног спора не може
бити износ добијених средстава на основу годишњих
и посебних програма, односно пројеката.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-194/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), члана 22. Пословника Општинског
већа (''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16),
чл. 192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације Атлетски клуб ”СФС Борац” у
Параћину у износу од 600.996,00 динара на основу
Јавног саопштења објављеног на сајту Спортског
савеза општине Параћин о покретању поступка за
одобравање годишњих програма од 20.05.17.06.2016.године и на основу Предлога Стручне
комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017.године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег

програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28 и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

01.02.2017.
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Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације Атлетски клуб ”СФС Борац” у
Параћину и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин за 2017. годину,
садржан је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о
спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став
4 Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016 )
који прописују да о одобравању годишњих и
посебних програма Општинско веће одлучује
појединачним решењем. По пријему Решења о
одобрењу
годишњег
програма,
спортскe
организацијe су дужне да у року од 8 дана од пријема
решења доставе Општинском већу Ревидирени
предлог годишњег програма за 2017. годину у складу
са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
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задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије,
Атлетски клуб ”СФС Борац” у Параћину Стручна
комисија је оценила да им се доделе средства из
става I овог Решења на основу бодовања и
вредновања од стране комисије на основу чл.28. и 29.
Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017. годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-195/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
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грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08,12/12,13/12,17/13,17/14 и
25/16), члана 22. Пословника Општинског већа
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16), чл.
192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину

IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.

I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације Омладински фудбалски клуб
”Текстилац” у Параћину у износу од 504.284,00
динара на основу Јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма од 20.05.-17.06.2016.године и на основу
Предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању
годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин за 2017. годину
број: 06-12/2017-I од 23.01.2017.године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28 и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.

V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације
Омладински
фудбалски
клуб
”Текстилац” у Параћину и одређивању висине
средстава за реализацију одобрених годишњих
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину, садржан је у члану 121. став 3 и члана
138. Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и

01.02.2017.

_

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.3_

члану 31. став 4 Правилника о одобравању и
финансирању програма којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у
општини Параћин (''Службени лист општине
Параћин'' бр. 32/2016 ) који прописују да о
одобравању годишњих и посебних програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег програма,
спортскe организацијe су дужне да у року од 8 дана
од пријема решења доставе Општинском већу
Ревидирени предлог годишњег програма за 2017.
годину у складу са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту
Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
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На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије,
Омладински фудбалски клуб ”Текстилац” у
Параћину Стручна комисија је оценила да им се
доделе средства из става I овог Решења на основу
бодовања и вредновања од стране комисије на
основу чл.28. и 29. Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-178/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08,12/12,13/12,17/13,17/14 и
25/16), члана 22. Пословника Општинског већа
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16), чл.
192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
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216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације ОФК ”Параћин” у Параћину у
износу од 200.332,00 динара на основу Јавног
саопштења објављеног на сајту Спортског савеза
општине Параћин о покретању поступка за
одобравање годишњих програма од 20.05.17.06.2016. године и на основу Предлога Стручне
комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017. године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28 и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план

програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације ОФК ”Параћин” у Параћину и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о спорту
(''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став 4
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016 ) који прописују да о
одобравању годишњих и посебних програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег програма,
спортскe организацијe су дужне да у року од 8 дана
од пријема решења доставе Општинском већу
Ревидирени предлог годишњег програма за 2017.
годину у складу са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
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покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије,
ОФК ”Параћин” у Параћину Стручна комисија је
оценила да им се доделе средства из става I овог
Решења на основу бодовања и вредновања од стране
комисије на основу чл.28. и 29. Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским
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организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-177/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08,12/12,13/12,17/13,17/14 и
25/16), члана 22. Пословника Општинског већа
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16), чл.
192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016) Општинско веће општине
Параћин, на седници одржаној дана 30.01.2017.
године донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације Карате клуб ”Црница” у
Параћину у износу од 559.548,00 динара на основу
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Јавног саопштења објављеног на сајту Спортског
савеза општине Параћин о покретању поступка за
одобравање годишњих програма од 20.05.17.06.2016.године и на основу Предлога Стручне
комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених годишњих
програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017.године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28 и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама

буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације Карате клуб ”Црница ” у Параћину и
одређивању
висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о спорту
(''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став 4
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016 ) који прописују да о
одобравању годишњих и посебних програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег програма,
спортскe организацијe су дужне да у року од 8 дана
од пријема решења доставе Општинском већу
Ревидирени предлог годишњег програма за 2017.
годину у складу са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
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оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије,
Карате клуб ”Црница” у Параћину Стручна комисија
је оценила да им се доделе средства из става I овог
Решења на основу бодовања и вредновања од стране
комисије на основу чл.28. и 29. Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
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добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-176/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08,12/12,13/12,17/13,17/14 и
25/16), члана 22. Пословника Општинског већа
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16), чл.
192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације ФК ”ИСК” Извор, Параћин у
износу од 255.596,00 динара на основу Јавног
саопштења објављеног на сајту Спортског савеза
општине Параћин о покретању поступка за
одобравање годишњих програма
од 20.05.17.06.2016.године и на основу Предлога Стручне
комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017. године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
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да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28 и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.

VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације ФК ”ИСК” Извор, Параћин и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о спорту
(''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став 4
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016 ) који прописују да о
одобравању годишњих и посебних програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег програма,
спортскe организацијe су дужне да у року од 8 дана
од пријема решења доставе Општинском већу
Ревидирени предлог годишњег програма за 2017.
годину у складу са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
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програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије, ФК
”ИСК” Извор, Параћин Стручна комисија је оценила
да им се доделе средства из става I овог Решења на
основу бодовања и вредновања од стране комисије
на основу чл.28. и 29. Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-174/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
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програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), члана 22. Пословника Општинског
већа (''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16),
чл. 192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017.годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације Гимнастички клуб ”Параћин”
у Параћину у износу од 946.396,00 динара на основу
Јавног саопштења објављеног на сајту Спортског
савеза општине Параћин о покретању поступка за
одобравање годишњих програма од 20.05.17.06.2016.године и на основу Предлога Стручне
комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017.године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28 и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.

52
________________________СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.3 ____ ____ _ 01.02.2017.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације Гимнастички клуб ”Параћин” у
Параћину и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин за 2017. годину,
садржан је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о
спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став

4 Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016 )
који прописују да о одобравању годишњих и
посебних програма Општинско веће одлучује
појединачним решењем. По пријему Решења о
одобрењу
годишњег
програма,
спортскe
организацијe су дужне да у року од 8 дана од пријема
решења доставе Општинском већу Ревидирени
предлог годишњег програма за 2017. годину у складу
са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
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На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије,
Гимнастички клуб ”Параћин” у Параћину Стручна
комисија је оценила да им се доделе средства из
става I овог Решења на основу бодовања и
вредновања од стране комисије на основу чл.28. и 29.
Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-173/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), члана 22. Пословника Општинског
већа (''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16),
чл. 192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
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општине Параћин, на седници одржаној дана
30.1.2017. године донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације Oмладински кошаркашки
клуб ”Параћин” у Параћину у износу од 1.124.622,00
динара на основу Јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма од 20.05.-17.06.2016.године и на основу
Предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин за 2017. годину
број: 06-12/2017-I од 23.01.2017. године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28 и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
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активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације
Oмладински
кошаркашки
клуб
”Параћин” у Параћину и одређивању висине
средстава за реализацију одобрених годишњих
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину, садржан је у члану 121. став 3 и члана
138. Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и
члану 31. став 4 Правилника о одобравању и
финансирању програма којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у
општини Параћин (''Службени лист општине
Параћин'' бр. 32/2016) који прописују да о
одобравању годишњих и посебних програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег програма,
спортскe организацијe су дужне да у року од 8 дана
од пријема решења доставе Општинском већу
Ревидирени предлог годишњег програма за 2017.
годину у складу са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о

покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије,
Oмладински кошаркашки клуб ”Параћин” у
Параћину Стручна комисија је оценила да им се
доделе средства из става I овог Решења на основу
бодовања и вредновања од стране комисије на
основу чл.28. и 29. Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
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0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.1.2017. године донело Решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-181/2017-III од 30.1.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08,12/12, 13/12, 17/13, 17/14
и 25/16), члана 22. Пословника Општинског већа
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16), чл.
192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године, донело је
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Параћин у износу од 276.320,00 динара на основу
Јавног саопштења објављеног на сајту Спортског
савеза општине Параћин о покретању поступка за
одобравање годишњих програма
од 20.05.17.06.2016.године и на основу Предлога Стручне
комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017.године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28 и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.

РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину

IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.

I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације ФК ”Земљорадник ” Стрижа,

V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
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програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације ФК ”Земљорадник ” Стрижа, Параћин
и одређивању висине средстава за реализацију
одобрених годишњих програма
којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о спорту
(''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став 4
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016 ) који прописују да о
одобравању годишњих и посебних програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег програма,
спортскe организацијe су дужне да у року од 8 дана
од пријема решења доставе Општинском већу
Ревидирени предлог годишњег програма за 2017.
годину у складу са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.

Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије, ФК
”Земљорадник ” Стрижа, Параћин Стручна комисија
је оценила да им се доделе средства из става I овог
Решења на основу бодовања и вредновања од стране
комисије на основу чл.28. и 29. Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
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управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-171/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08,12/12,13/12,17/13,17/14 и
25/16), члана 22. Пословника Општинског већа
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16), чл.
192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације ФК ”Херој” Бусиловац,
Параћин у износу од 248.688,00 динара на основу
Јавног саопштења објављеног на сајту Спортског
савеза општине Параћин о покретању поступка за
одобравање годишњих програма од 20.05.17.06.2016. године и на основу Предлога Стручне
комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017. године.
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II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28. и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
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испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације ФК ”Херој” Бусиловац, Параћин и
одређивању
висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о спорту
(''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став 4
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016 ) који прописују да о
одобравању годишњих и посебних програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег програма,
спортскe организацијe су дужне да у року од 8 дана
од пријема решења доставе Општинском већу
Ревидирени предлог годишњег програма за 2017.
годину у складу са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу

предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије, ФК
”Херој” Бусиловац, Параћин Стручна комисија је
оценила да им се доделе средства из става I овог
Решења на основу бодовања и вредновања од стране
комисије на основу чл.28. и 29. Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-152/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
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31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08,12/12,13/12,17/13,17/14 и
25/16), члана 22. Пословника Општинског већа
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16), чл.
192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације ФК ”Јединство” Ратаре,
Параћин у износу од 248.688,00 динара на основу
Јавног саопштења објављеног на сајту Спортског
савеза општине Параћин о покретању поступка за
одобравање годишњих програма од 20.05.17.06.2016.године и на основу Предлога Стручне
комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017.године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28. и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
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IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације ФК ”Јединство” Ратаре, Параћин и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о спорту
(''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став 4
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Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016 ) који прописују да о
одобравању годишњих и посебних програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег програма,
спортскe организацијe су дужне да у року од 8 дана
од пријема решења доставе Општинском већу
Ревидирени предлог годишњег програма за 2017.
годину у складу са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног

чињеничног стања на предлог Стручне комисије, ФК
”Јединство” Ратаре, Параћин Стручна комисија је
оценила да им се доделе средства из става I овог
Решења на основу бодовања и вредновања од стране
комисије на основу чл.28. и 29. Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-154/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08,12/12,13/12,17/13,17/14 и
25/16), члана 22. Пословника Општинског већа
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16), чл.
192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2, Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
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општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације ФК ”Радник” Давидовац,
Параћин у износу од 248.688,00 динара на основу
Јавног саопштења објављеног на сајту Спортског
савеза општине Параћин о покретању поступка за
одобравање годишњих програма од 20.05.17.06.2016.године и на основу Предлога Стручне
комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017.године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28. и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
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активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације ФК ”Радник” Давидовац, Параћин и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о спорту
(''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став 4
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016 ) који прописују да о
одобравању годишњих и посебних програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег програма,
спортскe организацијe су дужне да у року од 8 дана
од пријема решења доставе Општинском већу
Ревидирени предлог годишњег програма за 2017.
годину у складу са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
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програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије, ФК
”Радник” Давидовац, Параћин Стручна комисија је
оценила да им се доделе средства из става I овог
Решења на основу бодовања и вредновања од стране
комисије на основу чл.28. и 29. Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција

810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-166/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08,12/12,13/12,17/13,17/14 и
25/16), члана 22. Пословника Општинског већа
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16), чл.
192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације ФК ”Развитак” Мириловац,
Параћин у износу од 248.688,00 динара на основу

01.02.2017.
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Јавног саопштења објављеног на сајту Спортског
савеза општине Параћин о покретању поступка за
одобравање годишњих програма од 20.05.17.06.2016. године и на основу Предлога Стручне
комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017. године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28 и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
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буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације ФК ”Развитак” Мириловац, Параћин и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о спорту
(''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став 4
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016 ) који прописују да о
одобравању годишњих и посебних програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег
програма, спортскe организацијe су дужне да у року
од 8 дана од пријема решења доставе Општинском
већу Ревидирени предлог годишњег програма за
2017. годину у складу са висином одобрених
средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
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категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије, ФК
”Развитак” Мириловац, Параћин Стручна комисија је
оценила да им се доделе средства из става I овог
Решења на основу бодовања и вредновања од стране
комисије на основу чл.28. и 29. Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017. годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.

Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-167/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08,12/12,13/12,17/13,17/14 и
25/16), члана 22. Пословника Општинског већа
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16), чл.
192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације ФК ”Слобода” Крежбинац,
Параћин у износу од 255.596,00 динара на основу
Јавног саопштења објављеног на сајту Спортског
савеза општине Параћин о покретању поступка за
одобравање годишњих програма од 20.05.17.06.2016. године и на основу Предлога Стручне
комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017.године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу

01.02.2017.

_

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.3_

годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28. и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
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VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације ФК ”Слобода” Крежбинац, Параћин и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о спорту
(''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став 4
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016 ) који прописују да о
одобравању годишњих и посебних програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег програма,
спортскe организацијe су дужне да у року од 8 дана
од пријема решења доставе Општинском већу
Ревидирени предлог годишњег програма за 2017.
годину у складу са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на сајту
Спортског савеза општине Параћин о покретању
поступка за одобравање годишњих програма,
спортске организације доставиле су своје предлоге
годишњих програма Спортском савезу општине
Параћин, који је исте доставио Општини Параћин
дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
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програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије, ФК
”Слобода” Крежбинац, Параћин Стручна комисија је
оценила да им се доделе средства из става I овог
Решења на основу бодовања и вредновања од стране
комисије на основу чл.28. и 29. Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-168/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси

грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08,12/12,13/12,17/13,17/14 и
25/16), члана 22. Пословника Општинског већа
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16), чл.
192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације ФК ”Трио” у Параћину у
износу од 172.700,00 динара на основу Јавног
саопштења објављеног на сајту Спортског савеза
општине Параћин о покретању поступка за
одобравање годишњих програма од 20.05.17.06.2016. године и на основу Предлога Стручне
комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017. године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28. и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
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IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације ФК ”Трио” у Параћину и одређивању
висине средстава за реализацију одобрених
годишњих програма којима се задовољавају потребе
и интереси грађана у области спорта у општини
Параћин за 2017. годину, садржан је у члану 121.
став 3 и члана 138. Закона о спорту (''Сл. Гласник
РС'' бр.10/16), и члану 31. став 4 Правилника о
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одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016 ) који прописују да о
одобравању годишњих и посебних програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег програма,
спортскe организацијe су дужне да у року од 8 дана
од пријема решења доставе Општинском већу
Ревидирени предлог годишњег програма за 2017.
годину у складу са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
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чињеничног стања на предлог Стручне комисије, ФК
”Трио” у Параћину Стручна комисија је оценила да
им се доделе средства из става I овог Решења на
основу бодовања и вредновања од стране комисије
на основу чл.28. и 29. Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017. годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-169/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08,12/12,13/12,17/13,17/14 и
25/16), члана 22. Пословника Општинског већа
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16), чл.
192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће

општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације Пливачки клуб ”Црница ”у
Параћину у износу од 635.536,00 динара на основу
Јавног саопштења објављеног на сајту Спортског
савеза општине Параћин о покретању поступка за
одобравање годишњих програма
од 20.05.17.06.2016.године и на основу Предлога Стручне
комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017. године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28. и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских

01.02.2017.

_

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.3_

активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације Пливачки клуб ”Црница ”у Параћину и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о спорту
(''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став 4
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016 ) који прописују да о
одобравању годишњих и посебних програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег програма,
спортскe организацијe су дужне да у року од 8 дана
од пријема решења доставе Општинском већу
Ревидирени предлог годишњег програма за 2017.
годину у складу са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
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програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије,
Пливачки клуб ”Црница” у Параћину Стручна
комисија је оценила да им се доделе средства из
става I овог Решења на основу бодовања и
вредновања од стране комисије на основу чл.28. и 29.
Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017. годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским
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организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-185/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08,12/12,13/12,17/13,17/14 и
25/16), члана 22. Пословника Општинског већа
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16), чл.
192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације Спортски клуб ”Катори” у

Параћину у износу од 420.000.00 динара на основу
Јавног саопштења објављеног на сајту Спортског
савеза општине Параћин о покретању поступка за
одобравање годишњих програма од 20.05.17.06.2016. године и на основу Предлога Стручне
комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању
висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017. године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28. и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
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програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације Спортски клуб ”Катори” у Параћину и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о спорту
(''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став 4
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016 ) који прописују да о
одобравању годишњих и посебних програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег програма,
спортскe организацијe су дужне да у року од 8 дана
од пријема решења доставе Општинском већу
Ревидирени предлог годишњег програма за 2017.
годину у складу са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
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Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије,
Спортски клуб ”Катори” у Параћину Стручна
комисија је оценила да им се доделе средства из
става I овог Решења на основу бодовања и
вредновања од стране комисије на основу чл.28. и 29.
Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017. годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-190/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), члана 22. Пословника Општинског
већа (''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16),
чл. 192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације Шаховски клуб ”Параћин” у
Параћину у износу од 483.560,00 динара на основу
Јавног саопштења објављеног на сајту Спортског
савеза општине Параћин о покретању поступка за
одобравање годишњих програма од 20.05.17.06.2016. године и на основу Предлога Стручне
комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017. године.

II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28. и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
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испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације Шаховски клуб ”Параћин” у Параћину
и одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о спорту
(''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став 4
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016 ) који прописују да о
одобравању годишњих и посебних програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег програма,
спортскe организацијe су дужне да у року од 8 дана
од пријема решења доставе Општинском већу
Ревидирени предлог годишњег програма за 2017.
годину у складу са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
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предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије,
Шаховски клуб ”Параћин” у Параћину Стручна
комисија је оценила да им се доделе средства из
става I овог Решења на основу бодовања и
вредновања од стране комисије на основу чл.28. и 29.
Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-191/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
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Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08,12/12,13/12,17/13,17/14 и
25/16), члана 22. Пословника Општинског већа
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16), чл.
192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације Стрељачки клуб ”СФС Борац”
у Параћину у износу од 652.806,00 динара на основу
Јавног саопштења објављеног на сајту Спортског
савеза општине Параћин о покретању поступка за
одобравање годишњих програма
од 20.05.17.06.2016.године и на основу Предлога Стручне
комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању
висине средстава за реализацију
одобрених годишњих
програма
којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017.године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28 и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист

општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације Стрељачки клуб ”СФС Борац” у
Параћину и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у
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области спорта у општини Параћин за 2017. годину,
садржан је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о
спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став
4 Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016 )
који прописују да о одобравању годишњих и
посебних програма Општинско веће одлучује
појединачним решењем. По пријему Решења о
одобрењу
годишњег
програма,
спортскe
организацијe су дужне да у року од 8 дана од пријема
решења доставе Општинском већу Ревидирени
предлог годишњег програма за 2017. годину у складу
са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
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финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије,
Стрељачки клуб ”СФС Борац” у Параћину Стручна
комисија је оценила да им се доделе средства из
става I овог Решења на основу бодовања и
вредновања од стране комисије на основу чл.28. и 29.
Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017. годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-192/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08,12/12,13/12,17/13,17/14 и
25/16), члана 22. Пословника Општинског већа
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16), чл.
192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
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општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације Стoно-тениски клуб ”СФС
Борац” у Параћину у износу од 863.500,00 динара на
основу Јавног саопштења објављеног на сајту
Спортског савеза општине Параћин о покретању
поступка за одобравање годишњих програма од
20.05.-17.06.2016.године и на основу Предлога
Стручне комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017.године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28. и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава

наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације Стoно-тениски клуб ”СФС Борац” у
Параћину и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин за 2017. годину,
садржан је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о
спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став
4 Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016 )
који прописују да о одобравању годишњих и
посебних програма Општинско веће одлучује
појединачним решењем. По пријему Решења о
одобрењу
годишњег
програма,
спортскe
организацијe су дужне да у року од 8 дана од пријема
решења доставе Општинском већу Ревидирени
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предлог годишњег програма за 2017. годину у складу
са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије,
Стoно-тениски клуб ”СФС Борац” у Параћину
Стручна комисија је оценила да им се доделе
средства из става I овог Решења на основу бодовања
и вредновања од стране комисије на основу чл.28. и
29. Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
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Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-193/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), члана 22. Пословника Општинског
већа (''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16),
чл. 192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
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I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације Фудбалски савез општине
Параћин у Параћину у износу од 690.800,00 динара
на основу Јавног саопштења објављеног на сајту
Спортског савеза општине Параћин о покретању
поступка за одобравање годишњих програма од
20.05.-17.06.2016. године и на основу Предлога
Стручне комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017. године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28. и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.

V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације Фудбалски савез општине Параћин у
Параћину и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин за 2017. годину,
садржан је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о
спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став
4 Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016 )
који прописују да о одобравању годишњих и
посебних програма Општинско веће одлучује
појединачним решењем. По пријему Решења о
одобрењу
годишњег
програма,
спортскe
организацијe су дужне да у року од 8 дана од пријема
решења доставе Општинском већу Ревидирени
предлог годишњег програма за 2017. годину у складу
са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту
Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
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посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије,
Фудбалски савез општине Параћин у Параћину
Стручна комисија је оценила да им се доделе
средства из става I овог Решења на основу бодовања
и вредновања од стране комисије на основу чл.28. и
29. Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној

30.01.2017. године
диспозитиву.
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-172/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08,12/12,13/12,17/13,17/14 и
25/16), члана 22. Пословника Општинског већа
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16), чл.
192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације Пливачки ватерполо клуб
”Параћин” у Параћину у износу од 686.655,00 динара
на основу Јавног саопштења објављеног на сајту
Спортског савеза општине Параћин о покретању
поступка за одобравање годишњих програма од
20.05.-17.06.2016. године и на основу Предлога
Стручне комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених годишњих програма којима се
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задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017. године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28. и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине

Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације Пливачки ватерполо клуб ”Параћин ”у
Параћину и одређивању
висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин за 2017. годину,
садржан је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о
спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став
4 Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016 )
који прописују да о одобравању годишњих и
посебних програма Општинско веће одлучује
појединачним решењем. По пријему Решења о
одобрењу
годишњег
програма,
спортскe
организацијe су дужне да у року од 8 дана од пријема
решења доставе Општинском већу Ревидирени
предлог годишњег програма за 2017. годину у складу
са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
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одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије,
Пливачки ватерполо клуб ”Параћин ”у Параћину
Стручна комисија је оценила да им се доделе
средства из става I овог Решења на основу бодовања
и вредновања од стране комисије на основу чл.28. и
29. Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-188/2017-III од 30.01.2017. године
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08,12/12,13/12,17/13,17/14 и
25/16), члана 22. Пословника Општинског већа
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16), чл.
192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.1.2017. године донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације Оријентиринг клуб ”Параћин”
у Параћину у износу од 352.308,00 динара на основу
Јавног саопштења објављеног на сајту Спортског
савеза општине Параћин о покретању поступка за
одобравање годишњих програма од 20.05.17.06.2016. године и на основу Предлога Стручне
комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017.године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
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организација је извршен у складу са чл.28. и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању годишњег програма спортске

организације Оријентиринг клуб ”Параћин” у
Параћину и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин за 2017. годину,
садржан је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о
спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став
4 Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016 )
који прописују да о одобравању годишњих и
посебних програма Општинско веће одлучује
појединачним решењем. По пријему Решења о
одобрењу
годишњег
програма,
спортскe
организацијe су дужне да у року од 8 дана од пријема
решења доставе Општинском већу Ревидирени
предлог годишњег програма за 2017. годину у складу
са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
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програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије,
Оријентиринг клуб ”Параћин ” у Параћину Стручна
комисија је оценила да им се доделе средства из
става I овог Решења на основу бодовања и
вредновања од стране комисије на основу чл.28. и 29.
Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.1.2017. године донело Решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-183/2017-III од 30.1.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08,12/12,13/12,17/13,17/14 и
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25/16), члана 22. Пословника Општинског већа
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16), чл.
192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације Карате клуб ”Самурај” у
Параћину у износу од 676.984,00 динара на основу
Јавног саопштења објављеног на сајту Спортског
савеза општине Параћин о покретању поступка за
одобравање годишњих програма од 20.05.17.06.2016.године и на основу Предлога Стручне
комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017.године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28. и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
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сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације Карате клуб ”Самурај” у Параћину и
одређивању
висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о спорту
(''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став 4
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016 ) који прописују да о
одобравању годишњих и посебних програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег програма,

спортскe организацијe су дужне да у року од 8 дана
од пријема решења доставе Општинском већу
Ревидирени предлог годишњег програма за 2017.
годину у складу са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на сајту
Спортског савеза општине Параћин о покретању
поступка за одобравање годишњих програма,
спортске организације доставиле су своје предлоге
годишњих програма Спортском савезу општине
Параћин, који је исте доставио Општини Параћин
дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије,
Карате клуб ”Самурај” у Параћину Стручна комисија
је оценила да им се доделе средства из става I овог
Решења на основу бодовања и вредновања од стране
комисије на основу чл.28. и 29. Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.годину

01.02.2017.
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(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године, донело Решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-175/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08,12/12,13/12,17/13,17/14 и
25/16), члана 22. Пословника Општинског већа
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16), чл.
192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
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грађана у области спорта у општини Параћин за
2017.годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације ФК ”Раднички” Текија,
Параћин у износу од 262.504,00 динара на основу
Јавног саопштења објављеног на сајту Спортског
савеза општине Параћин о покретању поступка за
одобравање годишњих програма од 20.05.17.06.2016. године и на основу Предлога Стручне
комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017.године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28 и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
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одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације ФК ”Раднички” Текија, Параћин и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о спорту
(''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став 4
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016 ) који прописују да о
одобравању годишњих и посебних програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег програма,
спортскe организацијe су дужне да у року од 8 дана
од пријема решења доставе Општинском већу
Ревидирени предлог годишњег програма за 2017.
годину у складу са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег

програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије, ФК
”Раднички” Текија, Параћин Стручна комисија је
оценила да им се доделе средства из става I овог
Решења на основу бодовања и вредновања од стране
комисије на основу чл.28. и 29. Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној

01.02.2017.

_

30.01.2017. године
диспозитиву.
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спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017.године.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.

II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28. и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-165/2017 од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08,12/12,13/12,17/13,17/14 и
25/16), члана 22. Пословника Општинског већа
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16), чл.
192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016) Општинско веће општине
Параћин, на седници одржаној дана 30.01.2017.
године донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације ФК ”Поповац” Поповац,
Параћин у износу од 248.688,00 динара на основу
Јавног саопштења објављеног на сајту Спортског
савеза општине Параћин о покретању поступка за
одобравање годишњих програма
од 20.05.17.06.2016.године и на основу Предлога Стручне
комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању
висине средстава за реализацију
одобрених годишњих
програма
којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области

IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
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целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације ФК ”Поповац” Поповац, Параћин и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о спорту
(''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став 4
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016 ) који прописују да о
одобравању годишњих и посебних програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег програма,
спортскe организацијe су дужне да у року од 8 дана
од пријема решења доставе Општинском већу
Ревидирени предлог годишњег програма за 2017.
годину у складу са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника

Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије, ФК
”Поповац” Поповац, Параћин Стручна комисија је
оценила да им се доделе средства из става I овог
Решења на основу бодовања и вредновања од стране
комисије на основу чл.28. и 29. Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-164/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

01.02.2017.

_
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На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), члана 22. Пословника Општинског
већа (''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16),
чл. 192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017.годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације Кошаркашком клубу у
колицима ''Тигар'' у Параћину у износу од 379.000,00
динара на основу Јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма од 20.05.-17.06.2016.године и на основу
Предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин за 2017. годину
број: 06-12/2017-I од 23.01.2017.године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.23
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
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општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације Кошаркашком клубу у колицима
''Тигар'' у Параћину и одређивању висине средстава
за реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
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области спорта у општини Параћин за 2017. годину,
садржан је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о
спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став
4 Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016 )
који прописују да о одобравању годишњих и
посебних програма Општинско веће одлучује
појединачним решењем. По пријему Решења о
одобрењу
годишњег
програма,
спортскe
организацијe су дужне да у року од 8 дана од пријема
решења доставе Општинском већу Ревидирени
предлог годишњег програма за 2017. годину у складу
са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту
Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за

финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије,
Кошаркашком клубу у колицима ''Тигар'' у Параћину
Стручна Комисија је оценила да им се доделе
средства из става I овог Решења на основу чл. 23
Правилника. Стручна Комисија је у складу са
одредбама чл. 137.став1 тачка1) и 6) Закона о спорту
констатовала да се морају прво испунити услови за
унапређење спортске рекреације, посебно деце,
омладине, жена и особа са инвалидитетом, у складу
са тим Комисија је дала предлог се им се одобри
износ средстава колико је и аплициран у њиховом
предлогу за одобравање програма.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-143/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
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Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), члана 22. Пословника Општинског
већа (''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16),
чл. 192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације Савеза за школски спорт
општине Параћин у Параћину у износу од 751.000,00
динара на основу Јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма од 20.05.-17.06.2016.године и на основу
Предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин за 2017. годину
број: 06-12/2017-I од 23.01.2017. године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.23
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
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Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације Савеза за школски спорт општине
Параћин у Параћину и одређивању висине средстава
за реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин за 2017. годину,
садржан је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о
спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став
4 Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016 )
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који прописују да о одобравању годишњих и
посебних програма Општинско веће одлучује
појединачним решењем. По пријему Решења о
одобрењу
годишњег
програма,
спортскe
организацијe су дужне да у року од 8 дана од пријема
решења доставе Општинском већу Ревидирени
предлог годишњег програма за 2017. годину у складу
са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије,
Савезу за школски спорт општине Параћин у
Параћину Стручна Комисија је оценила да им се

доделе средства из става I овог Решења на основу чл.
23 Правилника. Стручна Комисија је у складу са
одредбама чл. 137.став1 тачка1) и 6) Закона о спорту
констатовала да се морају прво испунити услови за
унапређење спортске рекреације, посебно деце,
омладине, жена и особа са инвалидитетом, у складу
са тим Комисија је дала предлог се им се одобри
износ средстава колико је и аплициран у њиховом
предлогу за одобравање програма.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-142/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), члана 22. Пословника Општинског
већа (''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16),
чл. 192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
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општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације Рукометни клуб ”Параћин” у
Параћину у износу од 793.038,00 динара на основу
Јавног саопштења објављеног на сајту Спортског
савеза општине Параћин о покретању поступка за
одобравање годишњих програма
од 20.05.17.06.2016.године и на основу Предлога Стручне
комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању
висине средстава за реализацију
одобрених годишњих
програма
којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017. године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28. и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
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наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације Рукометни клуб ”Параћин” у Параћину
и одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о спорту
(''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став 4
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016 ) који прописују да о
одобравању годишњих и посебних програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег програма,
спортскe организацијe су дужне да у року од 8 дана
од пријема решења доставе Општинском већу
Ревидирени предлог годишњег програма за 2017.
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годину у складу са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије,
Рукометни клуб ”Параћин” у Параћину Стручна
комисија је оценила да им се доделе средства из
става I овог Решења на основу бодовања и
вредновања од стране комисије на основу чл.28. и 29.
Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,

скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-189/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08,12/12,13/12,17/13,17/14 и
25/16), члана 22. Пословника Општинског већа
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16), чл.
192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
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I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације Омладински шаховски клуб
”Параћин” у Параћину у износу од 746.064,00 динара
на основу Јавног саопштења објављеног на сајту
Спортског савеза општине Параћин о покретању
поступка за одобравање годишњих програма од
20.05.-17.06.2016.године и на основу Предлога
Стручне комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017.године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28. и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
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V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације Омладински шаховски клуб ”Параћин”
у Параћину и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин за 2017. годину,
садржан је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о
спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став
4 Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016 )
који прописују да о одобравању годишњих и
посебних програма Општинско веће одлучује
појединачним решењем. По пријему Решења о
одобрењу
годишњег
програма,
спортскe
организацијe су дужне да у року од 8 дана од пријема
решења доставе Општинском већу Ревидирени
предлог годишњег програма за 2017. годину у складу
са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.

96
________________________СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.3 ____ ____ _ 01.02.2017.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије,
Омладински шаховски клуб ”Параћин” у Параћину
Стручна комисија је оценила да им се доделе
средства из става I овог Решења на основу бодовања
и вредновања од стране комисије на основу чл.28. и
29. Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној

30.01.2017. године
диспозитиву.

донело

Решење

као

у

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-183/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08,12/12,13/12,17/13,17/14 и
25/16), члана 22. Пословника Општинског већа
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16), чл.
192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације Пливачки клуб ”Делта” у
Параћину у износу од 82.896,00 динара на основу
Јавног саопштења објављеног на сајту Спортског
савеза општине Параћин о покретању поступка за
одобравање годишњих програма
од 20.05.17.06.2016.године и на основу Предлога Стручне
комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених годишњих програма којима се

01.02.2017.
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задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017.године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28 и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
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Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације Пливачки клуб ”Делта” у Параћину и
одређивању
висине средстава за реализацију
одобрених годишњих програма
којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о спорту
(''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став 4
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016 ) који прописују да о
одобравању годишњих и посебних програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег програма,
спортскe организацијe су дужне да у року од 8 дана
од пријема решења доставе Општинском већу
Ревидирени предлог годишњег програма за 2017.
годину у складу са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
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На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије,
Пливачки клуб ”Делта” у Параћину Стручна
комисија је оценила да им се доделе средства из
става I овог Решења на основу бодовања и
вредновања од стране комисије на основу чл.28. и 29.
Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-186/2017-III од 30.01.2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), члана 22. Пословника Општинског
већа (''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16),
чл. 192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације Аеро клуб ”Наша крила” у
Параћину у износу од 1.119.096,00 динара на основу
Јавног саопштења објављеног на сајту Спортског
савеза општине Параћин о покретању поступка за
одобравање годишњих програма од 20.05.17.06.2016.године и на основу Предлога Стручне
комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017.године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
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организација је извршен у складу са чл.28 и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању годишњег програма спортске
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организације Аеро клуб ”Наша крила ”у Параћину и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о спорту
(''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став 4
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016 ) који прописују да о
одобравању годишњих и посебних програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег програма,
спортскe организацијe су дужне да у року од 8 дана
од пријема решења доставе Општинском већу
Ревидирени предлог годишњег програма за 2017.
годину у складу са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
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програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије,
Аеро клуб ”Наша крила ”у Параћину Стручна
комисија је оценила да им се доделе средства из
става I овог Решења на основу бодовања и
вредновања од стране комисије на основу чл.28. и 29.
Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-145/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08,12/12,13/12,17/13,17/14 и

25/16), члана 22. Пословника Општинског већа
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16), чл.
192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације Кошаркашког клуба Параћин
у износу од 1.500.000,00 динара на основу Јавног
саопштења објављеног на сајту Спортског савеза
општине Параћин о покретању поступка за
одобравање годишњих програма од 20.05.17.06.2016.године и на основу Предлога Стручне
комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању
висине средстава за реализацију
одобрених годишњих
програма
којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017.године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.25 став 5
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
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сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације Кошаркашки клуб Параћин и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о спорту
(''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став 4
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016 ) који прописују да о
одобравању годишњих и посебних програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег програма,
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спортскe организацијe су дужне да у року од 8 дана
од пријема решења доставе Општинском већу
Ревидирени предлог годишњег програма за 2017.
годину у складу са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије,
Кошаркашком клубу Параћин из Параћина коме је
утврђен статус спортске организације од локалног
значаја за општину Параћин Одлуком Скупштине
општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'' бр.1/2016) Стручна Комисија је оценила да
им се доделе средства из става I овог Решења на
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основу чл. 137. став 1 тачка 8. Закона о
спорту("Службени гласник Републике Србије", број
24/2011 и 99/2011) којим је регулисано да '' потребе и
интереси грађана за чије се остваривање обезбеђују
средства у буџету јединица локалне самоуправе јесу
и активности спортских организација, спортских
друштава, удружења, гранских и територијалних
спортских савеза на територији јединице локалне
самоуправе од посебног значаја за јединицу локалне
самоуправе, у зависности од тога да ли је спортска
грана од значаја за јединицу локалне самоуправе,
која је категорија спортске гране, колико спортиста
окупља, у којој мери се унапређује стручни рад, у
ком рангу такмичења спортска организација
учествује и у којој мери се повећава обухват
бављења грађана спортом'',
као и у члану 190.
Закона којим је регулисано да ''ради заштите јавног
интереса у области спорта, спортске организације у
којима је друштвени, односно државни капитал
већински могу бити, полазећи од њиховог
друштвеног значаја, традиције и популарности,
одређене одлуком надлежног органа јединице
локалне самоуправе - за спортске организације од
локалног значаја.''
С обзиром на категорију спортске гране којој
припада, на то колико спортиста окупља, у којој
мери се унапређује стручни рад, у ком је рангу
такмичења и др. Стручна комисија је на основу
напред наведеног и чл.25 став 5 Правилника оценила
да се одобре средства Кошаркашком клубу Параћин
у Параћину.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017. годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-141/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08,12/12,13/12,17/13,17/14 и
25/16), члана 22. Пословника Општинског већа
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16), чл.
192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017.годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације Фудбалском клубу СФС
''Борац'' Параћин у износу од 2.700.000,00 динара на
основу Јавног саопштења објављеног на сајту
Спортског савеза општине Параћин о покретању
поступка за одобравање годишњих програма од
20.05.-17.06.2016.године и на основу Предлога
Стручне комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017.године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
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одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.25 став 5
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

_
103

Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације Фудбалског клуба СФС ''Борац''
Параћин и одређивању
висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин за 2017. годину,
садржан је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о
спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став
4 Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016 )
који прописују да о одобравању годишњих и
посебних програма Општинско веће одлучује
појединачним решењем. По пријему Решења о
одобрењу
годишњег
програма,
спортскe
организацијe су дужне да у року од 8 дана од пријема
решења доставе Општинском већу Ревидирени
предлог годишњег програма за 2017. годину у складу
са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту
Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
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спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије,
Фудбалском клубу СФС ''Борац'' Параћин из
Параћина коме је утврђен статус спортске
организације од локалног значаја за општину
Параћин Одлуком Скупштине општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр.21/2016)
Стручна Комисија је оценила да им се доделе
средства из става I овог Решења на основу чл. 137.
став 1 тачка 8. Закона о спорту("Службени гласник
Републике Србије", број 24/2011 и 99/2011) којим је
регулисано да '' потребе и интереси грађана за чије се
остваривање обезбеђују средства у буџету јединица
локалне самоуправе јесу и активности спортских
организација, спортских друштава, удружења,
гранских и територијалних спортских савеза на
територији јединице локалне самоуправе од посебног
значаја за јединицу локалне самоуправе, у
зависности од тога да ли је спортска грана од значаја
за јединицу локалне самоуправе, која је категорија
спортске гране, колико спортиста окупља, у којој
мери се унапређује стручни рад, у ком рангу
такмичења спортска организација учествује и у којој
мери се повећава обухват бављења грађана спортом'',
као и у члану 190. Закона којим је регулисано да
''ради заштите јавног интереса у области спорта,
спортске организације у којима је друштвени,
односно државни капитал већински могу бити,
полазећи од њиховог друштвеног значаја, традиције
и популарности, одређене одлуком надлежног органа
јединице локалне самоуправе - за спортске
организације од локалног значаја.''
С обзиром на категорију спортске гране којој
припада, на то колико спортиста окупља, у којој
мери се унапређује стручни рад, у ком је рангу
такмичења и др. Стручна комисија је на основу
напред наведеног и чл.25 став 5 Правилника оценила
да се одобре средства Фудбалском клубу СФС
''Борац''Параћин у Параћину.
Средства за ове намене планирана су чл. 10. Одлуке
о буџету
општине Параћин за 2017.годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским

организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-140/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), члана 22. Пословника Општинског
већа (''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16),
чл. 192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање
спортске организације Фудбалском клубу

програма

01.02.2017.
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''Јединство'' Параћин у износу од 6.800.000,00 динара
на основу Јавног саопштења објављеног на сајту
Спортског савеза општине Параћин о покретању
поступка за одобравање годишњих програма од
20.05.-17.06.2016.године и на основу Предлога
Стручне комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017. године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.25 став 5
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
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програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације Фудбалског клуба ''Јединство'' Параћин
и одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о спорту
(''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став 4
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016 ) који прописују да о
одобравању годишњих и посебних програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег
програма, спортскe организацијe су дужне да у року
од 8 дана од пријема решења доставе Општинском
већу Ревидирени предлог годишњег програма за
2017. годину у складу са висином одобрених
средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.

106
________________________СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.3 ____ ____ _ 01.02.2017.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије,
Фудбалском клубу''Јединство''Параћин из Параћина
коме је утврђен статус спортске организације од
локалног значаја за општину Параћин Одлуком
Скупштине општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр.3/2016) Стручна Комисија је
оценила да им се доделе средства из става I овог
Решења на основу чл. 137. став 1 тачка 8. Закона о
спорту("Службени гласник Републике Србије", број
24/2011 и 99/2011) којим је регулисано да '' потребе и
интереси грађана за чије се остваривање обезбеђују
средства у буџету јединица локалне самоуправе јесу
и активности спортских организација, спортских
друштава, удружења, гранских и територијалних
спортских савеза на територији јединице локалне
самоуправе од посебног значаја за јединицу локалне
самоуправе, у зависности од тога да ли је спортска
грана од значаја за јединицу локалне самоуправе,
која је категорија спортске гране, колико спортиста
окупља, у којој мери се унапређује стручни рад, у
ком рангу такмичења спортска организација
учествује и у којој мери се повећава обухват
бављења грађана спортом'',
као и у члану 190.
Закона којим је регулисано да ''ради заштите јавног
интереса у области спорта, спортске организације у
којима је друштвени, односно државни капитал
већински могу бити, полазећи од њиховог

друштвеног значаја, традиције и популарности,
одређене одлуком надлежног органа јединице
локалне самоуправе - за спортске организације од
локалног значаја.''
С обзиром на категорију спортске гране којој
припада, на то колико спортиста окупља, у којој
мери се унапређује стручни рад, у ком је рангу
такмичења и др. Стручна комисија је на основу
напред наведеног и чл.25 став 5 Правилника оценила
да се одобре средства Фудбалском клубу ''Јединство''
Параћин у Параћину.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017. годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-139/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), члана 22. Пословника Општинског
већа (''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16),
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чл. 192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације Пливачки клуб ”Посејдон” у
Параћину у износу од 411.717,00 динара на основу
Јавног саопштења објављеног на сајту Спортског
савеза општине Параћин о покретању поступка за
одобравање годишњих програма од 20.05.17.06.2016. године и на основу Предлога Стручне
комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017. године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28. и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
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су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације Пливачки клуб ”Посејдон ”у Параћину
и одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о спорту
(''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став 4
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016 ) који прописују да о
одобравању годишњих и посебних програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег програма,
спортскe организацијe су дужне да у року од 8 дана
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од пријема решења доставе Општинском већу
Ревидирени предлог годишњег програма за 2017.
годину у складу са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије,
Пливачки клуб ”Посејдон ”у Параћину Стручна
комисија је оценила да им се доделе средства из
става I овог Решења на основу бодовања и
вредновања од стране комисије на основу чл.28. и 29.
Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.годину

(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-187/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08,12/12,13/12,17/13,17/14 и
25/16), члана 22. Пословника Општинског већа
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16), чл.
192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
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I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације Спортски савез општине
Параћин у износу од 9.000.000,00 динара на основу
Јавног саопштења објављеног на сајту Спортског
савеза општине Параћин о покретању поступка за
одобравање годишњих програма од 20.05.17.06.2016.године и на основу Предлога Стручне
комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017.године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.25 став 5
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
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V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације Спортски савез општине Параћин и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о спорту
(''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став 4
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016 ) који прописују да о
одобравању годишњих и посебних програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег програма,
спортскe организацијe су дужне да у року од 8 дана
од пријема решења доставе Општинском већу
Ревидирени предлог годишњег програма за 2017.
годину у складу са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
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предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије,
Спортском савезу општине Параћин као надлежном
територијалном спортском савезу од посебног
значаја за општину Параћин Стручна Комисија је
оценила да им се доделе средства из става I овог
Решења на основу чл. 52 Правилника и чл. 138. став
4 Закона о спорту.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној

30.01.2017. године
диспозитиву.

донело

Решење

као

у

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-138/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), члана 22. Пословника Општинског
већа (''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16),
чл. 192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
31.1.2017. године донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације Одбојкашки клуб ”Борац” у
Параћину у износу од 1.056.924,00 динара на основу
Јавног саопштења објављеног на сајту Спортског
савеза општине Параћин о покретању поступка за
одобравање годишњих програма од 20.05.17.06.2016. године и на основу Предлога Стручне
комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених годишњих програма којима се

01.02.2017.
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задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017. године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28. и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
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Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације Одбојкашки клуб ”Борац” у Параћину и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о спорту
(''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став 4
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016 ) који прописују да о
одобравању годишњих и посебних програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег програма,
спортскe организацијe су дужне да у року од 8 дана
од пријема решења доставе Општинском већу
Ревидирени предлог годишњег програма за 2017.
годину у складу са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
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На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије,
Одбојкашки клуб ”Борац” у Параћину Стручна
комисија је оценила да им се доделе средства из
става I овог Решења на основу бодовања и
вредновања од стране комисије на основу чл.28. и 29.
Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017. годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.1.2017. године, донело Решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-179/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.

На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08,12/12,13/12,17/13,17/14 и
25/16), члана 22. Пословника Општинског већа
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16), чл.
192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације OФК ”Борац” Бошњане,
Параћин у износу од 179.608,00 динара на основу
Јавног саопштења објављеног на сајту Спортског
савеза општине Параћин о покретању поступка за
одобравање годишњих програма од 20.05.17.06.2016. године и на основу Предлога Стручне
комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017.године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28. и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
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области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације
програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације OФК ”Борац” Бошњане, Параћин и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених годишњих програма којима се
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задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о спорту
(''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став 4
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016 ) који прописују да о
одобравању годишњих и посебних програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег програма,
спортскe организацијe су дужне да у року од 8 дана
од пријема решења доставе Општинском већу
Ревидирени предлог годишњег програма за 2017.
годину у складу са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
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финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије,
OФК ”Борац” Бошњане, Параћин Стручна комисија
је оценила да им се доделе средства из става I овог
Решења на основу бодовања и вредновања од стране
комисије на основу чл.28. и 29. Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-148/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), члана 22. Пословника Општинског
већа (''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16),
чл. 192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о

општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације ФК ”Полет” Забрега, Параћин
у износу од 262.504,00 динара на основу Јавног
саопштења објављеног на сајту Спортског савеза
општине Параћин о покретању поступка за
одобравање годишњих програма од 20.05.17.06.2016.године и на основу Предлога Стручне
комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017.године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28. и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
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наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације ФК ”Полет” Забрега, Параћин и
одређивању
висине средстава за реализацију
одобрених годишњих програма
којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о спорту
(''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став 4
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016 ) који прописују да о
одобравању годишњих и посебних програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег програма,
спортскe организацијe су дужне да у року од 8 дана
од пријема решења доставе Општинском већу
Ревидирени предлог годишњег програма за 2017.
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годину у складу са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на сајту
Спортског савеза општине Параћин о покретању
поступка за одобравање годишњих програма,
спортске организације доставиле су своје предлоге
годишњих програма Спортском савезу општине
Параћин, који је исте доставио Општини Параћин
дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије, ФК
”Полет” Забрега, Параћин Стручна комисија је
оценила да им се доделе средства из става I овог
Решења на основу бодовања и вредновања од стране
комисије на основу чл.28. и 29. Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
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Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-163/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08,12/12,13/12,17/13,17/14 и
25/16), члана 22. Пословника Општинског већа
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16), чл.
192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017.годину

I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације ФК ”Омладински” Параћин у
Параћину у износу од 214.148,00 динара на основу
Јавног саопштења објављеног на сајту Спортског
савеза општине Параћин о покретању поступка за
одобравање годишњих програма
од 20.05.17.06.2016.године и на основу Предлога Стручне
комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених годишњих
програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017. године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28 и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
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V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације ФК ”Омладински” Параћин у Параћину
и одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о спорту
(''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став 4
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016 ) који прописују да о
одобравању годишњих и посебних програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег програма,
спортскe организацијe су дужне да у року од 8 дана
од пријема решења доставе Општинском већу
Ревидирени предлог годишњег програма за 2017.
годину у складу са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту
Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
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предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије, ФК
”Омладински” Параћин у Параћину Стручна
комисија је оценила да им се доделе средства из
става I овог Решења на основу бодовања и
вредновања од стране комисије на основу чл.28. и 29.
Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-162/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), члана 22. Пословника Општинског
већа (''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16),
чл. 192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације ФК ”Омладинац” Шалудовац,
Параћин у износу од 276.320,00 динара на основу
Јавног саопштења објављеног на сајту Спортског
савеза општине Параћин о покретању поступка за
одобравање годишњих програма од 20.05.17.06.2016. године и на основу Предлога Стручне
комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, број: 0612/2017-I од 23.01.2017.године.

II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28. и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
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испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације ФК ”Омладинац ” Шалудовац, Параћин
и одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о спорту
(''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став 4
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016 ) који прописују да о
одобравању годишњих и посебних програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег програма,
спортскe организацијe су дужне да у року од 8 дана
од пријема решења доставе Општинском већу
Ревидирени предлог годишњег програма за 2017.
годину у складу са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
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предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије, ФК
”Омладинац”
Шалудовац,
Параћин
Стручна
комисија је оценила да им се доделе средства из
става I овог Решења на основу бодовања и
вредновања од стране комисије на основу чл.28. и 29.
Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017. годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-161/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08,12/12,13/12,17/13,17/14 и
25/16), члана 22. Пословника Општинског већа
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16), чл.
192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.012017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације ФК ”Напредак” Својново,
Параћин у износу од 269.412,00 динара на основу
Јавног саопштења објављеног на сајту Спортског
савеза општине Параћин о покретању поступка за
одобравање годишњих програма од 20.05.17.06.2016. године и на основу Предлога Стручне
комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017. године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28. и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у

области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације ФК ”Напредак” Својново, Параћин и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених годишњих програма којима се
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задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о спорту
(''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став 4
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016 ) који прописују да о
одобравању годишњих и посебних програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег програма,
спортскe организацијe су дужне да у року од 8 дана
од пријема решења доставе Општинском већу
Ревидирени предлог годишњег програма за 2017.
годину у складу са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
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финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије, ФК
”Напредак” Својново, Параћин Стручна комисија је
оценила да им се доделе средства из става I овог
Решења на основу бодовања и вредновања од стране
комисије на основу чл.28. и 29. Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-160/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), члана 22. Пословника Општинског
већа (''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16),
чл. 192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
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бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације ФК ”Напредак” Стубица,
Параћин у износу од 262.504,00 динара на основу
Јавног саопштења објављеног на сајту Спортског
савеза општине Параћин о покретању поступка за
одобравање годишњих програма од 20.05.17.06.2016. године и на основу Предлога Стручне
комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017. године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28. и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац

програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације ФК ”Напредак” Стубица, Параћин и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о спорту
(''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став 4
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016 ) који прописују да о
одобравању годишњих и посебних програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег програма,
спортскe организацијe су дужне да у року од 8 дана
од пријема решења доставе Општинском већу
Ревидирени предлог годишњег програма за 2017.
годину у складу са висином одобрених средстава.
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На основу јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије, ФК
”Напредак” Стубица, Параћин Стручна комисија је
оценила да им се доделе средства из става I овог
Решења на основу бодовања и вредновања од стране
комисије на основу чл.28. и 29. Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
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Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-159/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08,12/12,13/12,17/13,17/14 и
25/16), члана 22. Пословника Општинског већа
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16), чл.
192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
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I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације ФК ”Напредак Дреновац”,
Параћин у износу од 400.664,00 динара на основу
Јавног саопштења објављеног на сајту Спортског
савеза општине Параћин о покретању поступка за
одобравање годишњих програма од 20.05.17.06.2016.године и на основу Предлога Стручне
комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017. године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28. и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.

V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације ”Напредак Дреновац”, Параћин и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о спорту
(''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став 4
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016 ) који прописују да о
одобравању годишњих и посебних програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег програма,
спортскe организацијe су дужне да у року од 8 дана
од пријема решења доставе Општинском већу
Ревидирени предлог годишњег програма за 2017.
годину у складу са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту
Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих

01.02.2017.
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предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије, ФК
”Напредак Дреновац”, Параћин Стручна комисија је
оценила да им се доделе средства из става I овог
Решења на основу бодовања и вредновања од стране
комисије на основу чл.28. и 29. Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-158/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08,12/12,13/12,17/13,17/14 и
25/16), члана 22. Пословника Општинског већа
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16), чл.
192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације ФК ”Моравац” Горње Видово,
Параћин у износу од 269.412,00 динара на основу
Јавног саопштења објављеног на сајту Спортског
савеза општине Параћин о покретању поступка за
одобравање годишњих програма од 20.05.17.06.2016.године и на основу Предлога Стручне
комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017.године.
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II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28. и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су

испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације ФК ”Моравац” Горње Видово, Параћин
и одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о спорту
(''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став 4
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016 ) који прописују да о
одобравању годишњих и посебних програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег програма,
спортскe организацијe су дужне да у року од 8 дана
од пријема решења доставе Општинском већу
Ревидирени предлог годишњег програма за 2017.
годину у складу са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
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предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије, ФК
”Моравац” Горње Видово, Параћин Стручна
комисија је оценила да им се доделе средства из
става I овог Решења на основу бодовања и
вредновања од стране комисије на основу чл.28. и 29.
Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-157/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08,12/12,13/12,17/13,17/14 и
25/16), члана 22. Пословника Општинског већа
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16), чл.
192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације ФК ”Младост” Сикирица,
Параћин у износу од 324.676,00 динара на основу
Јавног саопштења објављеног на сајту Спортског
савеза општине Параћин о покретању поступка за
одобравање годишњих програма од 20.05.17.06.2016. године и на основу Предлога Стручне
комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017. године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28. и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
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општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације ФК ”Младост” Сикирица, Параћин и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области

спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о спорту
(''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став 4
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016 ) који прописују да о
одобравању годишњих и посебних програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег програма,
спортскe организацијe су дужне да у року од 8 дана
од пријема решења доставе Општинском већу
Ревидирени предлог годишњег програма за 2017.
годину у складу са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту
Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
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и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије, ФК
”Младост” Сикирица, Параћин Стручна комисија је
оценила да им се доделе средства из става I овог
Решења на основу бодовања и вредновања од стране
комисије на основу чл.28. и 29. Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017. годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-156/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), члана 22. Пословника Општинског
већа (''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16),
чл. 192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
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бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације ФК ”Младост” Горња
Мутница, Параћин у износу од 248.688,00 динара на
основу Јавног саопштења објављеног на сајту
Спортског савеза општине Параћин о покретању
поступка за одобравање годишњих програма од
20.05.-17.06.2016.године и на основу Предлога
Стручне комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању
висине средстава за реализацију
одобрених годишњих
програма
којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017.године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28. и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
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програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације ФК ”Младост” Горња Мутница,
Параћин и одређивању
висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин за 2017. годину,
садржан је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о
спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став
4 Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016 )
који прописују да о одобравању годишњих и
посебних програма Општинско веће одлучује
појединачним решењем. По пријему Решења о
одобрењу
годишњег
програма,
спортскe
организацијe су дужне да у року од 8 дана од пријема
решења доставе Општинском већу Ревидирени
предлог годишњег програма за 2017. годину у складу

са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије, ФК
”Младост” Горња Мутница, Параћин Стручна
комисија је оценила да им се доделе средства из
става I овог Решења на основу бодовања и
вредновања од стране комисије на основу чл.28. и 29.
Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
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скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.

I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације ФК ”Исток 63” Плана,
Параћин у износу од 276.320,00 динара на основу
Јавног саопштења објављеног на сајту Спортског
савеза општине Параћин о покретању поступка за
одобравање годишњих програма од 20.05.17.06.2016. године и на основу Предлога Стручне
комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017.године.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.

II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28 и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-155/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), члана 22. Пословника Општинског
већа (''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16),
чл. 192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину

IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
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V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације ФК ”Исток 63” Плана, Параћин и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о спорту
(''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став 4
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016 ) који прописују да о
одобравању годишњих и посебних програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег програма,
спортскe организацијe су дужне да у року од 8 дана
од пријема решења доставе Општинском већу
Ревидирени предлог годишњег програма за 2017.
годину у складу са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих

предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије, ФК
”Исток 63” Плана, Параћин Стручна комисија је
оценила да им се доделе средства из става I овог
Решења на основу бодовања и вредновања од стране
комисије на основу чл.28. и 29. Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.

01.02.2017.

_

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.3_

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-153/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), члана 22. Пословника Општинског
већа (''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16),
чл. 192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације ФК ”Хајдук” Чепуре, Параћин
у износу од 359.216,00 динара на основу Јавног
саопштења објављеног на сајту Спортског савеза
општине Параћин о покретању поступка за
одобравање годишњих програма од 20.05.17.06.2016. године и на основу Предлога Стручне
комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017. године.
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II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28. и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
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испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације ФК ”Хајдук” Чепуре, Параћин и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о спорту
(''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став 4
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016 ) који прописују да о
одобравању годишњих и посебних програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег програма,
спортскe организацијe су дужне да у року од 8 дана
од пријема решења доставе Општинском већу
Ревидирени предлог годишњег програма за 2017.
годину у складу са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту
Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу

предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије, ФК
”Хајдук” Чепуре, Параћин Стручна комисија је
оценила да им се доделе средства из става I овог
Решења на основу бодовања и вредновања од стране
комисије на основу чл.28. и 29. Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-151/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана

01.02.2017.
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31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08,12/12,13/12,17/13,17/14 и
25/16), члана 22. Пословника Општинског већа
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16), чл.
192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације ФК ”Буљане”, Параћин у
износу од 179.608,00 динара на основу Јавног
саопштења објављеног на сајту Спортског савеза
општине Параћин о покретању поступка за
одобравање годишњих програма од 20.05.17.06.2016. године и на основу Предлога Стручне
комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017.године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28. и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
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IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације ФК ”Буљане”, Параћин и одређивању
висине средстава за реализацију одобрених
годишњих програма којима се задовољавају потребе
и интереси грађана у области спорта у општини
Параћин за 2017. годину, садржан је у члану 121.
став 3 и члана 138. Закона о спорту (''Сл. Гласник
РС'' бр.10/16), и члану 31. став 4 Правилника о
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одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016 ) који прописују да о
одобравању годишњих и посебних програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег програма,
спортскe организацијe су дужне да у року од 8 дана
од пријема решења доставе Општинском већу
Ревидирени предлог годишњег програма за 2017.
годину у складу са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног

чињеничног стања на предлог Стручне комисије, ФК
”Буљане”, Параћин Стручна комисија је оценила да
им се доделе средства из става I овог Решења на
основу бодовања и вредновања од стране комисије
на основу чл.28. и 29. Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-150/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08,12/12,13/12,17/13,17/14 и
25/16), члана 22. Пословника Општинског већа
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16), чл.
192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана

01.02.2017.
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30.01.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације ФК ”Будућност” Лебина,
Параћин у износу од 255.596,00 динара на основу
Јавног саопштења објављеног на сајту Спортског
савеза општине Параћин о покретању поступка за
одобравање годишњих програма од 20.05.17.06.2016. године и на основу Предлога Стручне
комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017. године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28 и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
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одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације ФК ”Будућност” Лебина, Параћин и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о спорту
(''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став 4
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016 ) који прописују да о
одобравању годишњих и посебних програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег програма,
спортскe организацијe су дужне да у року од 8 дана
од пријема решења доставе Општинском већу
Ревидирени предлог годишњег програма за 2017.
годину у складу са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
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предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије, ФК
”Будућност” Лебина, Параћин Стручна комисија је
оценила да им се доделе средства из става I овог
Решења на основу бодовања и вредновања од стране
комисије на основу чл.28. и 29. Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска

класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-149/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), члана 22. Пословника Општинског
већа (''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16),
чл. 192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације Ауто картинг клуб ”КартСпринт” у Параћину у износу од 476.652,00 динара
на основу Јавног саопштења објављеног на сајту

01.02.2017.
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Спортског савеза општине Параћин о покретању
поступка за одобравање годишњих програма од
20.05.-17.06.2016. године и на основу Предлога
Стручне комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017.године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28 и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
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буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације Ауто картинг клуб ”Карт-Спринт” у
Параћину и одређивању
висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин за 2017. годину,
садржан је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о
спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став
4 Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016 )
који прописују да о одобравању годишњих и
посебних програма Општинско веће одлучује
појединачним решењем. По пријему Решења о
одобрењу
годишњег
програма,
спортскe
организацијe су дужне да у року од 8 дана од пријема
решења доставе Општинском већу Ревидирени
предлог годишњег програма за 2017. годину у складу
са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
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категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије,
Ауто картинг клуб ”Карт-Спринт” у Параћину
Стручна комисија је оценила да им се доделе
средства из става I овог Решења на основу бодовања
и вредновања од стране комисије на основу чл.28. и
29. Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути

управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-147/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), члана 22. Пословника Општинског
већа (''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16),
чл. 192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину
I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације Атлетски клуб ”Параћин” у
Параћину у износу од 298.426,00 динара на основу
Јавног саопштења објављеног на сајту Спортског
савеза општине Параћин о покретању поступка за
одобравање годишњих програма
од 20.05.17.06.2016. године и на основу Предлога Стручне
комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017. године.
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II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28. и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
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испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације Атлетски клуб ”Параћин” у Параћину и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о спорту
(''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став 4
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016 ) који прописују да о
одобравању годишњих и посебних програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег програма,
спортскe организацијe су дужне да у року од 8 дана
од пријема решења доставе Општинском већу
Ревидирени предлог годишњег програма за 2017.
годину у складу са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту
Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
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предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије,
Атлетски клуб ”Параћин” у Параћину Стручна
комисија је оценила да им се доделе средства из
става I овог Решења на основу бодовања и
вредновања од стране комисије на основу чл.28. и 29.
Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-146/2017-III од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 121. став 3 и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
31. став 4. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 32/2016),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), члана 22. Пословника Општинског
већа (''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/16),
чл. 192 став2, чл.196 став3, чл.199 став2 Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010. Престаје да важи 1.6.2017. године - види: чл.
216. Закона - РС, 18/2016), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
30.01.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњих програма спортских
организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину

I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма
спортске организације ФК ”Вихор” Голубовац,
Параћин у износу од 248.688,00 динара на основу
Јавног саопштења објављеног на сајту Спортског
савеза општине Параћин о покретању поступка за
одобравање годишњих програма од 20.05.17.06.2016. године и на основу Предлога Стручне
комисије о одобравању или неодобравању
годишњих програма спортских организација и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених
годишњих
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину број: 0612/2017-I од 23.01.2017. године.
II
По пријему овог Решења о одобрењу
годишњег програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
III
Одобравање годишњих програма спортских
организација је извршен у складу са чл.28 и 29.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
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области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016) на основу извршених
вредновања квалитета програма.
IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, председник општине закључује Уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од 8
дана од дана пријема позива, у складу са Законом,
сматраће се да је одустао од предлога програма. Ако
су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма носилац
програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских
активности са висином додељених средстава и
одобреним активностима на реализацији програма, и
да достави Општинском већу допуну односно измену
предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средства.
Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.
V
Одобрени износ средстава за реализацију
програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним ковотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.
VI
Носиоци одобрених програма дужни су да
наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.
VII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
одобравању
годишњег
програма
спортске
организације ФК ”Вихор” Голубовац, Параћин и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених годишњих програма којима се
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задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121. став 3 и члана 138. Закона о спорту
(''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 31. став 4
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 32/2016 ) који прописују да о
одобравању годишњих и посебних програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег програма,
спортскe организацијe су дужне да у року од 8 дана
од пријема решења доставе Општинском већу
Ревидирени предлог годишњег програма за 2017.
годину у складу са висином одобрених средстава.
На основу јавног саопштења објављеног на
сајту Спортског савеза општине Параћин о
покретању поступка за одобравање годишњих
програма, спортске организације доставиле су своје
предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 11.08.2016. године.
После извршене административне провере и
процене капацитета носиоца програма, Стручна
комисија на седници одржаној дана 23.01.2017.
године извршила је процену квалитета годишњег
програма спортских организација на основу
посебних критеријума у складу са чланом 23.
Правилника, као и на основу евалуације поднетих
предлога,
Стручна
комисија
доставила
је
Општинском већу предлог о одобравању програма.
Вредност програма се одређује тако што се на
категоризацију спортских организација која се добија
оцењивањем више параметара или области за које
клубови достављају потврде (традиција, резултати,
број такмич.екипа, бр. ангажованих тренера, ранг
спорта и др.) дода број бодова које им додели
Комисија за вредновање и оцењивање годишњих
програма. На основу извршених вредновања
Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
На основу чл. 31. став 1 Правилника
Општинско веће доноси коначну одлуку о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма, на основу
предлога Стручне комисије о одобравању или
неодобравању програма. Одобравање предложених
програма и средстава од стране Општинског већа
заснива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта, конзистентности програма са циљевима
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Параћин, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за
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финансирање програма у одређеној области потреба
и интереса грађана у области спорта у општини
Параћин.
На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије, ФК
”Вихор” Голубовац, Параћин Стручна комисија је
оценила да им се доделе средства из става I овог
Решења на основу бодовања и вредновања од стране
комисије на основу чл.28. и 29. Правилника.
Средства за ове намене планирана су чл. 10.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 31/2016) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом, Председник општине закључује уговор о
реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
30.01.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега може се покренути
управни спор у року од 30 дана надлежном суду.
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава на основу годишњих и посебних
програма, односно пројеката.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-170/2017-III oд 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07,83/14-др.закон) и
члана 44. и 81.став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13 ,17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.31/2016),
Председник општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Стубица'' за
2017. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
прихода и расхода Meсне заједнице ''Стубица'' за
2017. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 17.01.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-133/2017-I од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07,83/14-др.закон) и
члана 44. и 81.став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13 ,17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.31/2016),
Председник општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Поповац'' за
2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
прихода и расхода Meсне заједнице ''Поповац'' за
2017. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 15.01.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-134/2017-I од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07,83/14-др.закон) и
члана 44. и 81.став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.31/2016),
Председник општине Параћин, донео јe
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РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Извор'' за
2017. годину

12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.31/2016),
Председник општине Параћин, донео јe

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
прихода и расхода Meсне заједнице ''Извор'' за 2017.
годину, који је донео Савет ове месне заједнице на
седници одржаној 11.01.2017. године.

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Давидовац''
за 2017. годину

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-135/2017-I од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07,83/14-др.закон) и
члана 44. и 81.став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13 ,17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.31/2016),
Председник општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Забрега'' за
2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
прихода и расхода Meсне заједнице ''Забрега'' за
2017. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 28.01.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-130/2017-I од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07,83/14-др.закон) и
члана 44. и 81.став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
прихода и расхода Meсне заједнице ''Давидовац'' за
2017. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 25.01.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-129/2017-I од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон) и
члана 44. и 81.став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.31/2016),
Председник општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Бусиловац''
за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
прихода и расхода Meсне заједнице ''Бусиловац'' за
2017. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 30.01.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-196/2017-I од 30.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07,83/14-др. закон) и
члана 44. и 81.став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.31/2016),
Председник општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Сикирица''
за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
прихода и расхода Meсне заједнице ''Сикирица'' за
2017. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 06.01.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-207/2017-I од 31.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07,83/14-др.закон) и
члана 44. и 81.став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.31/2016),
Председник општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Буљане'' за
2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
прихода и расхода Meсне заједнице ''Буљане'' за
2017. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 27.01.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-206/2017-I од 31.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07,83/14-др.закон) и
члана 44. и 81.став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.31/2016),
Председник општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Главица'' за
2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
прихода и расхода Meсне заједнице ''Главица'' за
2017. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 27.01.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-208/2017-I од 31.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07,83/14-др.закон) и
члана 44. и 81.став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.31/2016),
Председник општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Текија'' за
2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
прихода и расхода Meсне заједнице ''Текија'' за 2017.
годину, који је донео Савет ове месне заједнице на
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седници одржаној 27.01.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-209/2017-I од 31.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07,83/14-др. закон) и
члана 44. и 81.став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.31/2016),
Председник општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Дреновац'' за
2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
прихода и расхода Meсне заједнице ''Дреновац'' за
2017. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 05.01.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-218/2017-I од 31.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07,83/14-др.закон) и
члана 44. и 81.став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.31/2016),
Председник општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Горња
Мутница'' за 2017. годину
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I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
прихода и расхода Meсне заједнице ''Горња Мутнца''
за 2017. годину, који је донео Савет ове месне
заједнице на седници одржаној 27.01.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-220/2017-I од 31.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон) и
члана 44. и 81.став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.31/2016),
Председник општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Центар'' за
2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
прихода и расхода Meсне заједнице ''Центар'' за 2017.
годину, који је донео Савет ове месне заједнице на
седници одржаној 27.01.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-205/2017-I од 31.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон) и
члана 44. и 81.став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.31/2016),
Председник општине Параћин, донео јe
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РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Бранко
Крсмановић'' за 2017. годину

12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.31/2016),
Председник општине Параћин, донео јe

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
прихода и расхода Meсне заједнице ''Бранко
Крсмановић'' за 2017. годину, који је донео Савет ове
месне заједнице на седници одржаној 26.01.2017.
године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Данково'' за
2017. годину

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-210/2017-I од 31.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон) и
члана 44. и 81.став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.31/2016),
Председник општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Глождак'' за
2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
прихода и расхода Meсне заједнице ''Глождак'' за
2017. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 27.01.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-211/2017-I од 31.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон) и
члана 44. и 81.став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
прихода и расхода Meсне заједнице ''Данково'' за
2017. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 11.01.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-219/2017-I од 31.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07,83/14-др.закон) и
члана 44. и 81.став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.31/2016),
Председник општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''XI Конгрес''
за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
прихода и расхода Meсне заједнице ''XI Конгрес'' за
2017. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 27.01.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-203/2017-I од 31.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

01.02.2017.
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На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон) и
члана 44. и 81.став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.31/2016),
Председник општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Шавац'' за
2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
прихода и расхода Meсне заједнице ''Шавац'' за 2017.
годину, који је донео Савет ове месне заједнице на
седници одржаној 30.01.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-215/2017-I од 31.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07,83/14-др.закон) и
члана 44. и 81.став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.31/2016),
Председник општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Поточац'' за
2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
прихода и расхода Meсне заједнице ''Поточац'' за
2017. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 25.01.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-212/2017-I од 31.01.2017. године
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон) и
члана 44. и 81.став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.31/2016),
Председник општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Сињи Вир''
за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
прихода и расхода Meсне заједнице ''Сињи Вир'' за
2017. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 30.01.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-216/2017-I од 31.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07,83/14-др.закон) и
члана 44. и 81.став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.31/2016),
Председник општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Доње
Видово'' за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
прихода и расхода Meсне заједнице ''Доње Видово''
за 2017. годину, који је донео Савет ове месне
заједнице на седници одржаној 10.01.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

150
________________________СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.3 ____ ____ _ 01.02.2017.
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-214/2017-I од 31.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07,83/14-др. закон) и
члана 44. и 81.став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.31/2016),
Председник општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Својново'' за
2017. годину

2017. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 25.01.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-217/2017-I од 31.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 46
Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/08,
83/14, 101/16), чл. 46. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, бр.13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
31.01.2017. године, доноси
ЗАКЉУЧАК

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
прихода и расхода Meсне заједнице ''Својново'' за
2017. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 27.01.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-213/2017-I од 31.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07,83/14-др.закон) и
члана 44. и 81.став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.31/2016),
Председник општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Шалудовац''
за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
прихода и расхода Meсне заједнице ''Шалудовац'' за

I
1.
ДАЈЕ
СЕ
позитивно
мишљење
председнику општине Параћин да донесе Решење о
финансирању програма од јавног интереса из буџета
општине Параћин за 2017. годину и да, у складу са
Моделом Уговора за финансирање програма од
јавног интереса из буџета општине Параћин за 2017.
годину који је предложен, потпише Уговоре за
финансирање програма од јавног интереса из буџета
општине Параћин за 2017. годину.
2. НАЛАЖЕ СЕ удружењима којима је
одобрено финансирање програма од јавног интереса
из буџета општине Параћин на основу Решења из
става I тачка 1. овог Закључка да своје Извештаје о
раду и спровођењу програма доставе на разматрање
Општинском већу општине Параћин.
II
Oвaј закључак објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-25/2017-III од 31.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 46. став 1. тачка 7. Закона о
локалној самопуправи ("Службени гласник РС", бр.
129/2007 83/2014 - други закон и 101/2016 - други
закон), члана 46. став 1. тачка 7. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'', број:

01.02.2017.

_
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13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), члана 35.
став 1. Одлуке о организацији општинских управа
општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'' број: 28/2016),
Општинско веће општине Параћин на седници
одржаној дана 31.01.2017.године, донело је:
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ НА ПОЛОЖАЈ НАЧЕЛНИКА
УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
I
ПОСТАВЉА СЕ ДАНИЈЕЛА РАДОЊИЋ,

_
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дипломирани правник из Параћина на положај
Начелника Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин, на
период од 5 (пет) година, почев од 01.02.2017.
године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-23/2017-III од 31.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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