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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
28.02.2019.
Цена 240 динара

Број 3
Излази по потреби

На основу члана 46. став 5б) Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник Републике
Србије» бр.129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 др.закон и 47/2018) члана 40. став 1. тачка 10.
Статута општине Параћин («Службени лист општине
Параћин», број 22/2018), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 28.02.2019. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

На основу члана 46. став 5б) Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник Републике
Србије» бр.129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 др.закон и 47/2018) члана 40. став 1. тачка 10.
Статута општине Параћин («Службени лист општине
Параћин», број 22/2018), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 28.02.2019. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

I
Даје се сагласност на годишње извештаје о
степену усклађености планираних и реализованих
активности дефинисаних Програмом пословања за
период од 01.01.2018. – 31.12.2018. године ЈП
«Дирекција за изградњу општине Параћин», ЈКП
«Параћин», ЈП за водовод и канализацију «Водовод
Параћин» и ЈП за коришћење и управљање
пословним простором «Пословни центар Параћин».

I
УСВАЈА СЕ Aнализа пословања јавних
предузећа са предузетим мерама за отклањање
поремећаја у пословању чији је оснивач општина
Параћин за период пословних пројеката од
01.01.2018. – 31.12.2018. године.
НАЛАЖЕ СЕ Управи за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове општине
Параћин, Одељењу за јавне службе да Анализу из
става
1.
овог
члана
достави
надлежном
Министарству привреде.

II
Усваја
се
Информација
о
степену
усклађености планираних и реализованих активности
из Програма пословања јавних предузећа, друштава
капитала и других облика организовања на које се
примењује Закон о јавним предузећима а чији је
оснивач општина Параћин, за период од 01.01.2018. –
31.12.2018.године.
Налаже се Управи за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин,
Одељењу за јавне службе да Информацију из става 1.
овог члана достави надлежном Министарству
привреде.
III
Ово решење објавити у «Службеном листу
општине Параћин».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-363/2019-II од 28.02.2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

II
Ово решење објавити у «Службеном листу
општине Параћин».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 023-1/2019-II од 28.02.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гл. РС'', бр: 129/07,83/14, 101/16 и
47/2018), члана 6., 7., 11. став 1., члана 15. и члана 18.
Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл.гл.
РС", бр: 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15,
83/16, 91/16, 104/16, 96/17, 89/18 и 95/18), члана 32
Статута општине Параћин (''Сл.лист општине
Параћин'' бр.22/18), Скупштина општине Параћин, на
седници одржаној дана 28.02.2019. године донела је
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ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама
(''Сл.лист општине Параћин'' бр.20/2012, 16/2013,
1/2014, 13/2014, 21/2014, 22/2015, 31/2016, 19/2017 и
23/2018)
члан 3. тачка 2) брише се,
тачка 4) брише се,
тачка 6) брише се,
тачка 7) брише се.
Члан 2.
члан 6. став 1. мења се и гласи:
Локалне комуналне таксе која се наплаћује у
годишњем износу, обвезник је дужан да поднесе
пријаву за утврђивање обавезе по основу комуналне
таксе Управа за урбанизам, финансије, скупштинске
и опште послове – Одељењу за локалну пореску
администрацију најкасније до 15.марта у години за
коју се врши утврђивање таксе, односно у року од 15
дана од дана коришћења права, предмета и услуга за
коју је уведена комунална такса.
Члан 3.
члан 10. брише се.
Члан 4.
члан 11. брише се.
Члан 5.
члан 12. ТАКСЕНА ТАРИФА, ТАРИФНИ
БРОЈ 2 брише се.
Члан 6.
члан 12. ТАКСЕНА ТАРИФА, ТАРИФНИ
БРОЈ 4 брише се.
Члан 7.
члан 12. ТАКСЕНА ТАРИФА, ТАРИФНИ
БРОЈ 6 брише се.
Члан 8.
члан 12. ТАКСЕНА ТАРИФА, ТАРИФНИ
БРОЈ 7 брише се.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине
Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 434-7/2019-II од 28.02.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 14. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима (''Службени гласник РС'', бр.
41/2009, 53/2010 и 10/2011), и члана 40. Статута
општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'' број 22/2018), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 28.02.2019. године,
донела је
OДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о стању безбедности
саобраћаја на територији општине Параћин за 2018.
годину, који је Општинско веће поднело Скупштини
општине са седнице одржане дана 26.02.2019.
године.
II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 344-37/2019-II од 28.02.2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члaна 154. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин''
бр.22/2018), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН,
на седници одржаној дана 28.02.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
I
Усваја се предлог Општинског већа општине
Параћин и предлог Комисије за прописе за
приступање промени Статута општине Параћин.
II
Именује се Комисија за израду нацрта Одлуке
о промени Статута општине Параћин у саставу:
1. Драгана Костић, секретар Скупштине
општине, координатор,
2. Нена Брајовић, правобранилац општине,
члан
3. Бобан Дејановић, начелник Одељења за
урбанизам и имовинске послове, члан,
4. Саша Лалић, начелник Одељења за општу
управу и заједничке послове, члан,
5. Радомир Живковић, дипл.правник, члан.
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III
Задатак Комисије је да изради нацрт Одлуке о
промени Статута општине Параћин, узевши у обзир
предлог Општинског већа и Комисије за прописе и
исти достави Општинском већу на даљу надлежност,
у року од пет (5) дана од дана доношења Одлуке о
приступању промени Статута, у складу са одредбама
члана 154.Статута општине Параћин.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у «Службеном листу општине Параћин».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-4/2019-II од 28.02.2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 46. тачка 1. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’
бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18),
члана 69. тачка 1. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.22/2018),
члана 22. Пословника о раду Општинског већа
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин'',
бр.12/17),
ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
22.02.2019. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду интерресорне
комисије (ИРК) за процену потребе за додатном
образовном, здравственом и социјалном подршком
детету, ученику и одраслом и предложеним и
пруженим подршкама за 2018. годину.
II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-28/2019-III од 22.02.2019. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018) и
члана 7. Одлуке о буџету општине Параћин за 2019.
годину (''Службени лист општине Параћин'', бр.
23/2018) и Предлога Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 400368/2019-V-01 од 26.02.2019. године, Председник
општине Параћин доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2019. годину, Раздео 5, глава 5.1
– Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програм 0602, програмска активност
0602-0001, функција 130 – Опште услуге, економска
класификација 499000 – Средства резерве – текућа
резерва, одобравају се Управи за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове,
средства у укупном износу од 1.930.628,00 динара на
име: - куповине 6 локала-непокретности из имовине
стечајног дужника ''Инвестекспорт група'' ДОО у
стечају из Београда, Бранкова 28/IV (пословне
просторије – локали на стадиону ''Јединства''
Параћин).
2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријације у оквиру раздела 5,
глава 5.1 Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, програм 0602,
програмска активност 0602 – 0001, функција 130 –
Опште услуге, извор финансирања 01, економска
класификација 511000 Зграде и грађевински објекти,
тако да укупан план средстава ове апропријације за
2019. годину износи 3.330.628 динара.
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије и буџет.
4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Начелник Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, обратио се
Председнику општине предлогом, којим тражи
додатна средства у износу од 1.930.628,00 динара на
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име: - куповине 6 локала-непокретности из имовине
стечајног дужника ''Инвестекспорт група'' ДОО у
стечају из Београда, Бранкова 28/IV (пословне
просторије – локали на стадиону ''Јединства''
Параћин).
Решавајући по поднетом захтеву, у складу са
датим предлогом Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове, бр. 400-

368/2019-V-01 од 26. 02. 2019. године, донета је
одлука као у изреци овог решења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400 - 373/2019- I од 26.02. 2019. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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