СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Година 13

09.03.2017.
Цена 240 динара

На основу члана 46. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник РС'' бр.129/07, 34/10),
Скупштина општине Параћин, на седници, одржаној
09.03.2017.године, константовала је и донела
ОДЛУКУ
о утврђивању престанка мандата одборнику у
Скупштини општине Параћин
I
Утврђује се да је Милану Милојевићу из
Параћина, престао мандат одборника у Скупштини
општине Параћин, због поднете оставке на мандат
одборника.
II
Против ове Одлуке може се изјавити жалба
суду у року од 48 часова од дана доношења Одлуке.
III
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 013-17/2017-II од 09.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 56. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник Рeпублике Србије'' бр.
129/07 и
54/2011), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 09.03.2017. године
донела је
ОДЛУКУ
I
Потврђује се мандат одборника са изборне
листе број 1-''САША ПАУНОВИЋ-СИГУРНО
НАПРЕД ЗА ПАРАЋИН'' - Заједно за Србију-Нова
Странка-Либерално
демократска
ПартијаДемократска странка,
-Ивани Стојановић из Параћина, улица
Милоја Јоцића број 43, редни број 21 на изборној
листи.

Број 4
Излази по потреби

II
Ова Одлука се објављује у ''Службеном листу
општине Параћин''.
III
Против ове Одлуке може се изјавити жалба
Управном суду року од 48 часова од дана доношења
Одлуке.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 013-18/2017-II од 09.03.2017. 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 09.03.2017. године,
је константовала и донела
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
I
Разрешава се Војислав Васић из Параћина,
функције члана Општинског већа, због поднете
оставке, почев од 10.03.2017. 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
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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
Војислав Васић, из Параћина изабран је на финкцију
члана Општинског већа општине Параћин на предлог
председника општине Параћин решењем Скупштине
општине Параћин број 013-114/2016-01-II од
28.04.2016. године.
Дана 03.03.2017. године, Војислав Васић
поднео је оставку на место члана Општинског већа
општине Параћин, те је Скупштина општине на 17.
седници која је одржана 09.03.2017. 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: 02-38/2017-II oд 09.03.2017. 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 и
83/14) 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
09.03.2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
о избору члана Општинског већа општине
Параћин Милана Милојевића
I
БИРА СЕ Милан Милојевић из Параћина за
члана Општинског већа општине Параћин, почев од
10.03.2017. 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 општинског 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.став1. тачка 12. 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.
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 09.03.
2017. године,
председник општине Параћин
предложио је кандидата за члана Општинског већа
општине Параћин и то Милана Милановића.
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
09.03.2017. 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 36 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.

09.03.2017.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-46/2017-II од 09.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 32 Статута општине
Параћин («Сл.лист општине Параћин» бр.13/08,
12/2012,
13/2012,
17/13,
17/14
и
25/16),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној дана 09.03.2017.године, донела је
ОДЛУКУ
о измени и допуни Одлуке о давању на
коришћење објеката Установи спортско рекреативном центру «Борац» у Параћину
Члан 1.
У Одлуци о давању на коришћење објеката
Установи спортско - рекреативном центру «Борац» у
Параћину бр.361-16/16-01-II од 01.11.2016. («Сл.
лист Општине Параћин» бр. 25/16), мења се члан 1
тако да гласи:
«Овом Одлуком даје се, без накнаде, на
коришћење и упрвљање Установи Спортско
рекртеативном центру «Борац» у Параћину кп.бр.
2281/1, укупне површине 2.62,45 ха, као и зграда бр.
1 површине 161 м2, зграда бр. 2 површине 84 м2 и
објекат бр. 1 површине 1.26,28 хектара, (стадион)
који се налазе на кп.бр. 2281/1 из ЛН 1852 КО
Параћин град, уписане на Општину Параћин.
Обавезује се ова Установа да непокретности
из става 1 вог члана користи у складу са Програмом
на који сагласност даје СО Параћин, и да измирује
све обавезе настле услед коришћења ове
непокретности».
Члан 2.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о управљању Спортским објектом –
Фудбалским стадионом «Борац» број: 66-1/2011-01II од 29.12.2011. г.(«Сл. лист Општине Параћин»
бр.14/11) и бр. 66-10/16-01- II од 02.11.2016. («Сл..
лист Општине Параћин» бр.25/16).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу Општине
Параћин».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 361-3/2017-II од 09.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
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Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 32 Статута општине
Параћин («Сл.лист општине Параћин» бр. 13/08,
12/2012,
13/2012,
17/13,
17/14
и
25/16),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној дана 09.03.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
о измени и допуни Одлуке о давању на
коришћење објеката Установи спортско рекреативном центру «Јединство» у Параћину
Члан 1.
У Одлуци о давању на коришћење објеката
Установи спортско - рекреативном центру
«Јединство» у Параћину бр.361-17/16-01-II од
02.11.2016. («Сл. лист Општине Параћин» бр. 25/16),
мења се члан 1 тако да гласи:
«Овом Одлуком даје се, без накнаде, на
коришћење и упрвљање Установи спортско
рекртеативном центру «Јединство» у Параћину,
кп.бр. 93/3, укупне површине 8,87 ари, као и зграда
бр. 1 површине 271 м2 и зграда бр. 2 пов. 21м2 које
се налазе на кп.бр. 93/3 КО Параћин град, кп.бр. 93/1
пов 1.72,06 ха, (главни стадион) и кп.бр. 94/1
површине 1.63,37 ха. (помоћни стадион), све из ЛН
бр. 6421 КО Параћин град, уписане на Општину
Параћин.
Обавезује се ова Установа да непокретности
из претходног става овог члана, користи у складу са
Програмом на који сагласност даје СО Параћин, и да
измирује све обавезе настле услед коришћења ове
непокретности».
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу Општине
Параћин».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 361-4/2017-II од 09.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу чл. 22. Закона о јавној својини
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/11 и 88/13) и Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр.
24/2012), члана 3. став 1. и 2. Одлуке о прибављању,
отуђењу и давању у закуп непокретности на
територији општине Параћин на којима општина има
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јавну својину („Сл. лист општине Параћин“ бр.
9/2013, 17/2013), и чл. 32. Статута општине Параћин
(„Сл. лист општине Параћин“ бр. 13/08, 12/2012,
17/2013, 17/14 и 25/16), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 09.03.2017. године,
донела је:
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА
1. ДАЈЕ СЕ у закуп пословни простор у јавној
својини општине Параћину у објекту корисника
Установе Спортско рекреациони центар ''7.јули'' у
Параћину на адреси улица Томе Живановића бб и
то:
- локал бр. 2. у површин од 25м2
- локал бр. 3 (кафе бар) 25м2 са простором испред од
65м2 у укупној површини од 90м2,
оба су део
објекта бр. 1. на кат. парц. бр.684/2 КО Параћин град
уписани у
листу непокретности бр. 6421 КО
Параћин град;
2. Пословни простор који је предмет закупа
најповољнији понуђач – закупац ће користитти за
потребе обављања угоститељске делатности, а рок
трајања закупа је 5 година.
3. Назначени пословни простор издаће се у
закуп након спроведеног поступка прикупљања
писмених понуда путем јавног оглашавања, по
почетној цени која је утврђена у износу од 2,5 ЕУР
по м2, у динарској противвредности према средњем
курсу НБ РС важећем на дан фактурисања закупнине
закупцу;
4. Јавни оглас задавање у закуп пословног
простора Комисија објављује у дневном листу који
се дистрибуира на територији Републике Србије и
исти траје 15 дана од дана објављивања;
5. Комисија која ће спровести поступак
прикупљања писмених понуда путем јавног
оглашавања и донети Одлуку којом одређује
најповољнијег понуђача и након тога доставити
предлог Општинском већу које предлаже Скупштини
општине доношење Одлуке о избору најповољнијег
понуђача, образоваће се посебним Решењем;
6. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Параћин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 464-89/2017-01-II од 09.03.2017. 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 09.03.2017. 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, 28/16 и 3/17) став 3. алинеје 6., 7.,
12. и 18. мењају се и гласе:
СРЦ ''7. јули'': број запослених на неодређено време
ограничава се на 14 запослених на неодређено време,
број систематизованих радних места ограничава се
на 14,
Предшколска установа ''Бамби'': број запослених
на неодређено време ограничава се на
138
запослених
на
неодређено
време,
број
систематизованих радних места ограничава се на
138,
Пословни центар ''Параћин'': број запослених на
неодређено време ограничава се на 4 запослена на
неодређено време, број систематизованих радних
места ограничава се на 4,
Установа
Спортско-рекреативни
центар
''Јединство'': број запослених на неодређено време
ограничава се на 2 запослена на неодређено време,
број систематизованих радних места ограничава се
на 2.
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".
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 112-83/2017-II од 09.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 33. и 36. Закона о јавном
дугу (''Службени гласник РС'', бр. 61/2005, 107/2009
и 78/2011), члана 32. став 1. тачка 15. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС, бр.
129/2007) и члана 32. став1. тачка 15. Статута
општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14, 25/16)
и сагласности Министарства финансија Републике
Србије – Управа за јавни дуг, број: 401-145/2017-001
од 07.02.2017. године, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 09.03.2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ КАПИТАЛНИХ
ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА У 2017.
ГОДИНИ
Члан 1.
Општина Параћин задужиће се код домаћег
повериоца – пословне банке у износу до
100.000.000,00 динара (словима: стомилиона динара).
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке, намењена су
изградњу и реконструкцију капиталних, комуналних
и инфраструктурних објеката у општини Параћин.
Члан 3.
Динамика повлачења кредитних средстава од
пословне банке зависиће од динамике реализације и
степена изведених радова појединих пројеката.
Члан 4.
Општина Параћин ће се задужити за
реализацију капиталних пројеката из члана 2. ове
Одлуке са роком отплате кредита од пет година и
грејс периодом од дванаест месеци.
Члан 5.
Овлашћује се Председник општине Параћин
да са пословном банком закључи уговор о кредитном
задуживању општине Параћин, након спроведеног
законом предвиђеног поступка.
Члан 6.
Контролу наменског располагања средствима
из члана 1. ове одлуке, вршиће Председник општине
и Одељење за финансије и буџет Општинске управе,
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о чему ће информисати Скупштину најмање једном
годишње.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине
Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-355/2017-II од 09.03.2017. годинe
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 60. став 2. Закона о
пољопривредном земљишту (''Службени гласник
Републике Србије'', број 62/06, 65/08-др.закон и
41/09) и Закону о изменама и допунама Закона о
пољопривредном земљишту (''Службени гласник
Републике Србије'' 112/2015) и члана 28. Статута
општине Параћин (''Службени лист'' број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), а уз сагласност
Министарства пољопривреде и заштите животне
средине: 320-15/2017-II од 09.03.2017. године,
Скупштина општине Параћин на седници одржаној
09.03.2017. године, донела је
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији општине Параћин за
2017. годину
Годишњи програм заштите, уређења и
коришћења
пољопривредног
земљишта
на
територији општине Параћин за 2017. годину (у
даљем тексту: Годишњи програм) утврђују се: врста
и обим радова које треба извршити у периоду за који
се програм донаоси, динамика извођења радова и
улагање средстава, садржи и податке који се односе
на пољопривредно земљиште у својини Републике
Србије ( у даљем тексту: у државној својини).
Годишњи програм садржи и податке о:
укупној површини по катастарским општинама
пољопривредног земљишта у државној својини на
територији
општине
Параћин,
корисницима
пољопривредног земљишта у државној својини,
површини пољопривредног земљишта у државној
својини, површини пољопривредног земљишта у
државној својини који није дат на коришћење,
укупној површини пољопривредног земљишта у
државној својини која је планирана за давање у
закуп, као и површине делова пољопривредног
земљишта у државној својини која је планирана за
давање у закуп (једна или више катастарских
парцела) са бројем катастарске парцеле, површином,
класом и културом и стању заштите, уређења и
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коришћења земљишта у државној својини.
Садржај
Увод Текстуални део о општини Параћин
Табела 1. Преглед површина пољопривредних
култура земљишта по катастарским општинама на
територији општине Параћин
Табела 2. Преглед површина пољопривредних
култура земљишта по облицима својине на
територији општине Параћин
Табела 3. Површине пољопривредних култура
земљишта по класама на територији општине
Параћин
Табела 4. Одводњавање на територији општине
Параћин
Табела 5. Наводњавање на територији општине
Параћин
Табела 6. Побољшање квалитета пољопривредног
земљишта и мелиорације ливада и пашњака
Табела 7. Корисници пољопривредних култура
земљишта у државној својини на територији
општине Параћин
Табела 8. План прихода сопственог учешћа
Табела 9. Програм утврђивања радова на заштити,
уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта
Табела 10 . Извештај о важећим уговорима о закупу
и коришћењу без накнаде пољопривредног
земљишта у државној својини на територији
општине Параћин
Табела 5a. Пољопривредно земљиште у државној
својини груписано по катастарским парцелама са
површином државног удела на територији општине
Параћин
Табела 15. Преглед груписаних јавних надметања
Табела 16. Збирна табела
Табела 16а. Површина пољопривредног земљишта
у државној својини која није обухваћена закупом или
давањем на коришћење без накнаде
УВОД
Параћин је град у средњем Поморављу, 3,5
км од десне обале Велике Мораве, на тераси реке
Црнице која протиче кроз центар града, на 130
метара релативне надморске висине.
Сам град лежи на раскрсници врло важних
међународних саобраћајница ка Блиском истоку, и
Бугарској, на прикључку за саобраћајницу ка
Крушевцу, за Црну Гору и Хрватску. Кроз Параћин
пролази и главни железнички правац за југ Европе.
По географском положају Параћин је у зони
»великоморавског трограђа «,граничи се са севера
општинама Ћуприја и Деспотовац, са истока
општином Бољевац, са југа општинама Варварин,
Ћићевац и Ражањ, а са запада општином Јагодина.
Подручје општине Параћин налази се у

долини Велике Мораве (између обронака планине
Јухор - на западу и Кучајских планина – на истоку).
Општина Параћин располаже са 34.960,3760
хектара пољопривредног земљишта. Просечна
величина поседа је 2 хектара, а просечна величина
парцела је 0,26 хектара.
На расписани јавни позив за право пречег
закупа за 2017. годину нико се није одазвао.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 320-15/2017-II од 09.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 13. Закона о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју (''Службени
гласник РС'', број 10/13, 142/14; 103/15 и 101/16),
члана 1. и 5. Одлуке о буџетском Фонду за развој
пољопривреде у општини Параћин (''Службени лист
Општине Параћин'', број 12/10 и 13/12) и члана 32.
Статута општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16), по прибављеном мишљењу Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, бр.32000-00352/2017-09 од 03.02.2017. године, Скупштина
општине Параћин на седници одржаној 09.03.2017.
године донела је
ПРОГРАМ
МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ПОДРУЧЈЕ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2017. ГОДИНУ
1.1 Анализа постојећег стања
1.1.1.

Географске
и
карактеристике

административне

Општина Параћин се налази у средњем
Поморављу, 3,5 km од десне обале Мораве, на тераси
реке Црнице која протиче кроз центар града, на 130
метара релативне надморске висине. Подручје
општине захвата 541,7 km2 на коме живи, према
попису из 2002. године, 58.301 становник, од чега
25.292 у самом граду. Број становника према попису
из 2011. године, износи 54.242, од чега 24.573 живи у
самом граду.
По географском положају подручје општине
Параћин се налази у долини Велике Мораве, између
обронака планине Јухор на западу и Кучајских
планина на истоку. У мрежи насеља Србије Параћин
спада у групу градова средње величине. Са Ћупријом
и Јагодином представља трограђе - центар
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поморавске регије.
Параћин је општински центар у мрежи од 35
насеља. Приградска насеља Стрижа, Текија и
Главица су срасла у градску англомерацију
Параћина. Просечна густина насељености износи око
100 становника по км².

1.1.2.

Природни услови и животна средина

Општина Параћин се налази у подручју
умерено континенталне климе, са извесним
специфичностима које се манифестују као елементи
и карактеристике субхумидне климе. На падавински
режим овог подручја утицај имају циклонске
активности, које се манифестују у продорима
влажних и хладних ваздушних маса са Атланског
океана, са запада и југозапада, топлих из области
Средоземља, као и зимских продора хладних
ваздушних маса са севера и североистока.
Просечна годишња количина падавина на
територији општине Параћин износи 631,9 mm.
Основна карактеристика овог подручја је велика
учесталост појаве кошаве. Дува у просеку око 200
дана годишње и има веома јаке ударе, посебно у
атарима села Лешје и Плана.
Параћин се развио у алувијалној равни реке
Велике Мораве и њене притоке Црнице. Просечна
надморска висина насеља је око 150 мнв. Алувијална
раван и ниже речне терасе, углавном су покривени
алувијалним седиментима. То су претежно
шљункови, пескови и глине. Изузетак чини комплекс
Чукаре, узвишење са котом од 329 мнв, изграђен од
старијих пелеозојских стена и планине Баба са
узвишењем од 657 мнв, изграђене од јурских
кречњака.
Постоје три основна типа земљишта која су
заступљена на педолошкој карти општине Параћин.
У долини реке Велике Мораве заступљено је
најквалитетније земљиште алувијум и алувијалноделувијално земљиште, у реону око ауто пута
заступљена је смоница, а у брдским пределима
општине Параћин заступљени су плитки сирозем,
скелетно земљиште и псеудоглеј. У градском
подручју не постоји ни једно активно клизиште.
Појава ерозије манифестована је у левим притокама
реке Велике Мораве и сливу реке Црнице, а
наизраженија је на подручју Горње Мутнице.
Површине под шумама на територији
општине Параћин заузимају 17.000 hа. Просечна
годишња посечена маса у друштвеном сектору је
18.000 m3, а у приватном 6.000 m3. У укупној
структури шумских површина 88% су лишћари и
12% четинари. Зеленим покривачем листопадних
шума, зељасте и жбунасте вегетације, доминира
заједница храстова, букве, мечје леске, ораха,
јоргована и тд. Изузетно густе букове шуме налазе се
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у околини града, а у граду и његовој околини расте
питоми кестен, који због своје реткости спада у
ендемичне врсте. Дивљи кестен је нешто бројнији.
Ниво подземних вода на читавом градском
подручју је врло висок и креће се од 1,0 – 10,0 m од
површине терена. У општини Параћин водотокови
имају
водопривредни
значај,
у
смислу
водоснабдевања, развоја система за наводњавање и
слив су река: Велика Морава, Црница и Грза.
На подручју општине Параћин постоје две
изграђене акумулације „7. јули“ и „Чубура“,
капацитета по 150.000 m3 воде.
СТАЊЕ
И
ТРЕНДОВИ
ПОДРУЧЈИМА
1.1.3.

У

РУРАЛНИМ

Демографске карактеристике и трендови
Број становника на територији општине
Параћин, према попису из 2002. године, износи
58.301, од чега 25.292 живи у самом граду, а према
попису из 2011. године, број становника износи
54.242, од чега 24.573 живи у самом граду.
Најбројније становништво према попису из 2002.
године је било старости од 45 до 49 година, док је
2011. године то становништво старости од 55 до 59
година.
Посматрајући
старосну
структуру
становништва у општини Параћин лако је доћи до
закључка да општина Параћин лагано стари.
Узимајући у обзир да је учешће радно способног
становништва у укупној популацији 61,74% и
становништва старости преко 65 година 19,2%, да је
стопа природног прираштаја -3.9 ‰, тј. негативна,
јасно је да општина Параћин стари. Овоме у прилог
говори и податак да је по попису из 2011. год.
најбројније становништво старости од 55-59 година,
по попису из 2002. године, најбројније је било
становништво старости од 45 до 49 година, док је по
попису из 1971. године најбројнија била популација
старости од 15 до 19 година. Подаци указују на то да,
ако се ова брзина старења становништва настави, за
20 година ће у општини Параћин бити најбројније
становништво старости преко 70 година.
Највећи део становништва општине Параћин
чини становништво у сеоским насељима. Природни
прираштај је негативан, јер је број рођених 1,5 пута
мањи од броја умрлих. Највећи проценат
становништва је пунолетно становништво (20.172),
радно способно. Скоро једну трећину укупног
становништва
представља
издржавано
становништво. Полна структура је прилично
изједначена, па је разлика између мушкараца и жена
2-3 % у корист жена. Много је више неписмених
жена, него мушкараца и то скоро 5 пута више.
Највише има становника са средњим образовањем,
затим са основним, а веома мали проценат
становника завршава више и високе школе (свега 8,9
%).

8________________________СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.4 ____ ____ _ 09.03.2017.
Од радно способног становништва, највећи
број
се
бави
пољопривредом,
трговином,
прерађивачком индустријом, шумарством и ловом.
Од укупног броја становника, приближно је исти
број мушкараца и жена који се баве пољопривредом.
Дневне миграције становништва у општини
Параћин обављају се најчешће између различитих
општинских насеља, или између суседних општина.
То су углавном радници који раде у фабрици
цемента и фабрици стакла, или ученици који
похађају средње школе. Скоро 1000 становника ради
или се школује у суседним општинама.
1.1.4. Диверзификација руралне економије
Пољопривредну производњу у сеоским
подручјима
карактерише
велика
уситњеност
катастарских парцела, застарела опрема и машине,
старење становништва због миграције младих ка
градском језгру и иностранству, недовољна
едукација
становништва,
шаренило
у
пољопривредној
прозводњи,
ниске
цене
пољопривредних производа, ниски приноси и
слабији квалитет пољопривредних производа од
оних који се траже на тржишту ЕУ.
Највећи број запосленог становништва ради у
прерађивачкој индустрији, далеко мање у трговини,
образовању и здравству. Незнатно више жена него
мушкараца тражи посао. Најмање запослених ради у
хотелима и ресторанима, пољопривреди и пословима
са некретнинама. Обзиром да у нашој општини не
постоји ни једно пољопривредно добро, као ни једна
пољопривредна задруга, евидентно је зашто је мали
број запослених у пољопривреди. Нема ни
развијених канала за откуп и дистрибуцију
производа, као ни постројења за замрзавање и
паковање производа, недостаје кванташка пијаца,
тако да су произвођачи буквално препуштени сами
себи и пијачној продаји пољопривредних производа.
Ако се свему овоме дода и недовољна едукација
пољопривредника
за
примену
савремених
агротехничких мера, правилно коришћење средстава
за заштиту биљака и животиња (пестицида,
инсектицида) и других срестава у циљу производње
здраве хране, онда је јасно да је стање у
пољопривреди забрињавајуће.
Иако је извршена приватизација највећих
фабрика, просечна зарада није највећа у тим
фирмама, већ у непрофитабилним делатностима као
што су: банкарство, здравство и судство. Највише је
незапослених изнад 50 год., а најмање између 25 и 30
год.
Околина Параћина обилује могућностима за
развој
културно-историјског,
транзитног,
излетничког и екскурзионог туризма. Петрушка
област је посебна културно-историјска целина којој
треба дати одређени значај. Кучајске планине

пружају добре услове за развој ловног туризма, док
многа сеоска домаћинства, нарочито она у
планинским крајевима, могу пружити удобан
смештај туристима.
На 17 км од Параћина ка Зајечару је
излетиште Грза, са два вештачка језера и предивним
пејзажима. На изворишту реке Црнице лоцирано је
туристичко насеље Сисевац. Оба излетишта имају
проблем лоше путне инфраструктуре, на којој се
последњих година активно ради.
Постоје бројни културно – историјски
споменици, као што су манастири, који због своје
историјске, архитектонске и ликовне вредности
представљају лепоте овог краја: манастир Св. Сисоја
у Сисевцу, Св. Петке у Извору, Покров Пресвете
Богородице у Лешју, манастир Св. Никола у
Својнову,
Намасија
у
Забреги
и
остаци
средњовековног града Петрус код Забреге.
Сваке године се у Сисевцу одржава ликовна
колонија, као једна од значајних културних
манифестација у нашој општини, као и ђачка
ликовна колонија на Грзи. Организују се ''Сусрети
села'', ''Дани вина'' у Трешњевици, ''Дани паприке'' у
Дреновцу'', Џигеранијада'', Културно спортско лето и
спортска зима у центру града, Сајам привреде и сл.
манифестације.
1.1.5. Рурална инфраструктура
Локална самоуправа значајна средства улаже
у инфраструктуру, тако да се сваке године асфалтира
велики број локалних путева, градских и сеоских
улица, уређују се некатегорисани пољски путеви, у
циљу обезбеђења што бољих услова за живот у
сеоским срединама. Након што су предузети
значајни радови на санацији постојеће саобраћајне
инфраструктуре, започето је и са обезбеђивањем
додатног паркинг простора у ширем центру града
уређивањем до тада запуштених површина.
Главни правац железничког саобраћаја
представља међународна магистрална пруга Београд
- Ниш - Прешево – државна граница, као део
паневропског саобраћајног коридора 10. ЈП
''Железнице Србије'' убрзано ради на обнови и
измештању дела пруге између Јагодине и Параћина.
У селу Давидовац постоји спортски аеродром
са дугом традицијом, на коме се редовно одржавају
спортске манифестације од локалног, државног и
међународног значаја.
Водопривредна инфраструктура је релативно
добро развијена. Организовано је снабдевање
грађана Параћина и мањег броја насеља, водом за
пиће са изворишта ''Света Петка'' у Извору, као и из
изграђених артерских бунара у широј зони града.
Велики број сеоских насеља располаже водоводном
мрежом, а мањи број насеља се још увек снабдева из
сопствених бунара. Водоводном мрежом покривено
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је 70 % становништва општине Параћин.
Параћин је један од ретких градова у Србији
са високим степеном изграђености канализационе
мреже. Систем за одвођење санитарних отпадних
вода покрива само град Параћин. Систем је
сепаратан, тј. посебно се одводе санитарне, а посебно
атмосферске отпадне воде. Индустријске отпадне
воде се са или без предтретмана уводе у фекалну
канализацију.
Послове дистрибуције електричне енергије, у
оквиру којих су и послови планирања и развоја
електроенергетске инфраструктуре, на територији
општине Параћин, осим села Стубице и насеља
Сисевац, обавља OДС ''ЕПС Дистрибуција'' д.о.о.
Београд, Огранак Јагодина, погон Параћин, а
Стубица и Сисевац су у надлежности Огранка
Јагодина, погон Ћуприја. Даљи развој енергетског
сектора кретаће се и у правцу све веће
аутоматизације надзора и контроле процеса
дистрибуције електричне енергије.
После извесног застоја, у току 2006. и 2007.
године су интензивирани радови на проширењу
система гасификације, тако да је у 2015. години
скоро у целој општини Параћин завршена
гасификација.
Цела општина је покривена мрежом фиксне и
мобилне телефоније. У овом тренутку на територији
општине постоје 3 мобилна оператера: '' Телеком
Србија '', '' Теленор '' и ''VIP'' . Заступљени су
кабловски оператери, интернет се остварује путем
АДСЛ – а, кабловског интернета и провајдера
бежичног интернета.
ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
1.1.6. Пољопривредно земљиште
Општина Параћин има 54.170 hа обрадивих
површина. У долини реке Велике Мораве
заступљено је најквалитетније земљиште алувијум и
алувијално-делувијално земљиште, у реону око ауто
пута заступљена је смоница, а у брдским пределима
општине Параћин заступљени су плитки сирозем,
скелетно земљиште и псеудоглеј. Од укупних
обрадивих површина 21.747 ha се користе као
оранице и баште, 1.280 ha као воћњаци, 1.260 ha
заузимају виногради, 4.903 ha ливаде, а 2.775 ha
пашњаци. На шуме отпада 17.660 ha, а на остало
земљиште 4. 585 ха, од чега 146 ha на баре и трске, а
4.440 ha на неплодно земљиште.
Значајан број пољопривредника се бави
сточарством, па су зато велике површине под
житарицама и крмним биљем. Предео поред Велике
Мораве се користи за повртарство, највише за садњу
паприке и коренастог поврћа: шаргарепе, першуна,
целера, цвекле и роткве. Веома мала количина
пољопривредних производа се прерађује, углавном
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се на пијаци продају као примарни производ.
Обзиром да је у општини Параћин комасација
извршена само у 2 села: Чепуру и Стрижи, јасно је да
нема много пољопривредних газдинстава која
поседују велике површине. Највише је оних који
поседују од 1-5 ха земље.
У општини Параћин има укупно 5.586
пољопривредних газдинстава која обухватају 17.425
ха обрадивих површина, од чега је око 3.300 уписано
у регистар пољопривредних газдинастава. Највише је
оних газдинстава која имају површину од 2-5 ха, а
најмање је оних са преко 50 ха, док само једно
газдинство има преко 100 ха, од чега највећи део
површина отпада на пашњаке и ливаде.
Од укупног броја обрадивих површина
наводњава се само 837 ха у приватној својини и то
највише ораница и башти.
1.1.7. Вишегодишњи засади
Општина Параћин располаже добрим
земљишним и климатским чиниоцима за развој
воћарства и виноградарства. Воћарство је највише
распростарњено у тзв.''горњим селима'', али све више
воћњака је и у селима поред пута Параћин – Појате.
За развој виноградарства најпогоднија су
подјухорска села: Трешњевица, Рашевица, Поточац и
Својново, али и села са леве старне пута Параћин –
Појате (Лебина, Крежбинац, Бусиловац, Голубовац),
села испод планине Баба: Лешје и Плана, као и
земљиште на Карађорђевом брду, где је под
виноградом око 140 ха државног земљишта које је у
закуп узело предузеће ''Рубин'' из Крушевца
Под воћњацима се налази укупно 354 ха, од
чега на засаде јабука отпада око 62 ха, засаде
крушака 35 ха, шљива 183 ха, брескви 9 ха, засаде
вишања 14 ха, на засаде ораха и лешника отпада 36
ха, док засада малина и купина има на мањим
површинама. Под виноградима се налази укупно 238
ха. У току 2016. године запажено је повећано
интересовање пољопривредника за подизање
вишегодишњих засада воћака.
1.1.8. Сточни фонд
Општина Параћин има добре географске и
климатске услове за развој сточарства. Има доста
расположивих пашњака и обрадивих ливада за
производњу крмног биља и ратарских култура које се
користе за исхрану стоке. Најраспростањеније су
површине под луцерком – 1.508 ха, затим под
детелином – 952 ха, мешаним травама – 164 ха и под
крмним легуминозама 9 ха.
Скоро свако пољопривредно газдинство има
објекат за чување бар једне врсте стоке, а понека
газдинства имају и више изграђених објеката.
Објекти за чување стоке су у приватном власништву.
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Најбројнији су објекти за чување свиња – 4.668,
затим говеда – 3.671, живине – 3.229 и остале стоке
1.008 објеката.
Према попису пољопривреде из 2012. године,
у општини Параћин 4.726 газдинстава располаже са
16.087 условних грла. Најбројнија су газдинства која
имају мање од 4 условних грла – 4.725 газдинстава,
606 газдинстава има 5-9 грла, 55 од 20 -50 грла, а
само 4 газдинства има више од 100 грла. Обзиром на
ниске цене стоке и увоза меса из иностранства,
запажа се драстично смањење газдинстава која се
баве узгојем стоке, посебно узгојем говеда, али се
повећава број оних која се баве узгојем оваца и коза.
Највише се чувају свиње – 37.374 ком., од
чега су само 4.275 крмаче, затим овце – 8.808 грла,
од чега су 6.775 овце за приплод, говеда – 6.283 грла,
а само је 2.754 крава и најмање бројне су козе – 1.965
ком. и коњи – само 44 ком. Кокошке су најбројније
међу живином, а најмање има гусака. Пчеле су
заступљене са 5.051 кошницом.
Код говеда је углавном заступљена
сименталска раса говеда која се чува због млека, овце
и козе се такође чувају због млека, али и због меса.
Код свиња су заступљене меснате расе: Јоркшир,
Ландрас и Пиетрен, али се све више запажа тренд
гајења мангулице. Кокошке се чувају и због јаја (
коке носиље) и због меса.
Најтеже је обезбедити сигуран пласман стоке,
зато што кланице откупљују стоку по нижим ценама,
него што је цена стоке на пијаци, са роком плаћања
од 45-60 дана. Чак ни субвенције које даје
Министарство пољопривреде и заштите животне
средине нису побољшале стање код пласмана стоке,
зато што кланичари обарају цену стоке за висину
субвенција, тако да практично испада да субвенције
користе
кланичари,
а
не
пољопривредни
произвођачи. Најсигурнија и најраспрострањенија је
продаја стоке на сточним пијацама, али и ту цене
варирају и зависе од понуде и тражње.
1.1.9. Механизација, опрема и објекти
У
општини
Параћин
пољопривредна
механизација је у очајном стању, углавном стара
преко 20 година. У задњих неколико година стање се
поправља, захваљујући повољним кредитима које
даје Министарство пољопривривреде у сарадњи са
банкама. Сада у општини има 8.431 трактор и 220
комбајна.
При набавци прикључних машина, поред
Министарства пољопривреде и заштите животне
средине, доста је помогла и Општинска управа,
издвајајући средства за набавку механизације и
опреме. Пољопривредни произвођачи тренутно
располажу са: 199 берача кукуруза, 865 тањирача,
3.472 дрљаче, 315 сетвоспремача, 1.431 сејалицом,
1.807 прскалица, 1.674 косилица и 692 растурача

минералног ђубрива.
Скоро свако пољопривредно газдинство има
објекат за чување бар једне врсте стоке, а понека
газдинства имају и више изграђених објеката.
Најбројнији су објекти за чување свиња – 4.668, у
којима се може сместити преко 34.000 свиња, затим
објекти за говеда – 3.671, капацитета 22.685 грла, за
живину – 3.229, капацитета 230.863 кокошака и
објекти за смештај остале стоке 1.008, капацитета
58.388 грла.
За смештај пољопривредних производа
користе се кошеви – 4.641 ком., затим амбари – 2.655
ком., а најмање има силоса, само 11. Изграђено је
2.675
објеката
за
смештај
пољопривредне
механизације, 28 хладњача и 11 сушара.
У последњих неколико година све више
пољопривредника који се баве повртарством, подижу
стакленике и пластенике, да би произвели ране
производе који постижу бољу цену на пијаци.
Тренутно у општини Параћин има 9 стакленика и 281
пластеник.
1.1.10. Радна снага
Од 5.586 пољопривредних газдинстава,
колико их има у општини Параћин, 3.383 газдинстава
има само 1-2 лица која живе на газдинству, 1896
газдинстава има 3-4 члана, а око 330 газдинстава има
5-6 чланова. Само 8 газдинстава има више од 7 лица
која стално живе на газдинству. У укупном броју
оних који се баве пољопривредом мушкарци су
нешто бројнији од жена, а 3 пута више је мушкараца
запослених на газдинствима, него жена. На
пољопривредним пословима годишње се ангажује
преко 4000 сезонских радника, а исто толико је и
стално запослених на газдинствима која се баве само
пољопривредом.
Пољопривредна газдинства која имају 1-2
члана су углавном старачка газдинства са преко 65
година по члану, без школе, или са 4 - 8 разреда
основне школе. На газдинствима где живи више од 7
чланова, обично су заступљене 3 генерације, где
школска спрема сваког појединца зависи од година.
Најраспростарњенија су газдинства на којима стално
живе и баве се пољопривредом лица са ССС.
1.1.11. Структура пољопривредних газдинстава
У
општини
Параћин
има
5
586
пољопривредних газдинстава, од чега 4.726
газдинстава располаже са 16.087 условних грла.
Највише газдинстава располаже са 2-5 ха
обрадивог земљишта (1.959), са 1-2 ха располаже
1.363 газдинства, мање од 1 ха поседује 1.287
газдинстава, 714 има од 5-10 ха, а само 73
газдинстава не располаже обрадивим земљиштем..
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1.1.12. Производња пољопривредних производа
У општини Параћин најзначајнија у
пољопривредној производњи је биљна производња и
то: повртарство, затим ратарство и воћарство, али
упоредо са биљном производњом, веома је важна и
сточарска производња.
Најраспрострањенија култура у општини
Параћин је кукуруз, који заузима највеће посејане
површине од 6.400 ха. Веома распрострањена у
сетвеној структури је и пшеница која заузима
површине од 3.803 ха. Након тога, по површинама
које заузимају иду јечам – на 816 ха, овас на 320 ха и
махунарке на 24 ха. Приноси кукуруза се обично
крећу између 5 – 6,5 т/ха, а пшенице и јечма око 3,5 –
4,5 т/ха.
Најраспрострањеније повртарске културе су:
паприка – 176 ха, шаргарепа – 51 ха, купус – 35 ха,
парадајз – 9 ха, а незнатне површине отпадају на
бостан и јагоде.
На подручју општине Параћин није
заступљена органаска производња и још увек нема
довољно заинтересованих за ту производњу.
1.1.13. Земљорадничке задруге
пољопривредника

и

удружења

У Општини Параћин средином деведесетих
година постојале су 3 пољопривредне задруге и једно
пољопривредно добро. Са доношењем Закона о
повраћају пољопривредног земљишта ранијим
власницима,
земљиште
које
су
користиле
земљорадничке задруге је враћено ранијим
власницима, а задруге су почеле да пропадају. Сада у
општини Параћин не функционише ни једна
пољопривредна задруга, а пољопривредно добро ''1.
Мај'' је интегрисано у фабрику ''Холцим – Србија'' у
Поповцу (а са променом власничке структуре
садашњи назив је ''CRH'' д.о.о. Поповац).
Општинска управа Параћин је пружила и
пружа стручну помоћ пољопривредним
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произвођачима у формирању пољопривредних
удружења, тако да сада на територији општине
постоји 40 пољопривредних удружења. Од тога, 6
удружења се искључиво бави повртарском
производњом, 2 су формирана од одгајивача
сименталске расе говеда, 1. Удружење одгајивача
оваца, 1. Удружење одгајивача свиња, 1. Удружење
воћара, а остала удружења су мешовита, састављена
од: ратара, сточара и повртара.
Удружења су у општини Параћин почела да
се формирају 2006. године и у почетку су била
прилично не организована, али са годинама она
показују све већи професионализам. Радо се
одазивају присуством на стручним едукацијама и све
боље су информисани о конкурсима и субвенцијама
Министарства пољопривреде и локалне самоуправе.
1.1.14. Трансфер знања и информација
Пољопривредни произвођачи су веома
заинтересовани за обуке и предавања која организује
ПССС Јагодина, као и за све врсте обука
организованих од стране: истраживачких установа,
привредних
субјеката,
агенција
и
локалне
самоуправе.
Стручна служба ЈЛС се труди да едукацију
пољопривредника обавља у време зимског периода,
када је мањи интензитет радова у пољопривреди,
организујући предавања за која пољопривредници
покажу највише интересовања. Најчешће су то
предавања на теме:
1. нове сорте поврћа и њихово гајење
2. расађивање повртарских култура
3. заштита повртарских култура
4. исхрана преживара
5. гајење говеда, оваца и коза
6. ратарске културе краће вегетације
7. пчеларство
8. ИПАРД фондови
9. задругарство

Табеларни приказ планираних мера и финансијских средстава
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Циљна група и значај промене која се очекује за
кориснике након примене Програма
Мере подршке су намењене регистрованим
пољопривредним газдинствима са територије
општине Параћин, у висини од 40% потраживаних
средстава и усмерене су за набавку пољопривредне
механизације и опреме, система за наводњавање,
садница воћа и уматичених расних грла оваца, коза и
свиња. Такође се део средстава издваја за едукацију
пољопривредника, кроз посету Међународним
пољопривредним сајмовима у Новом Саду и
иностранству и за набавку стручне литературе као
што је ''Пољопривредни календар''.
Део средстава је опредељен за рурални развој
Meсних заједница, кроз рекултивацију и уређење
некатегорисаних пољских путева у селима општине
Параћин, како би се омогућио и олакшао приступ
механизације до њива и подигао квалитет живота у
сеоским срединама
Кроз пројекат комасације, који се одвија у
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делу КО Доње Видово, тежи се укрупњавању и
смањењу броја пољопривредних парцела, чиме ће се
индивидуалним пољопривредним произвођачима
омогућити бржа, квалитетнија и јефтинија обрада
обрадивих површина.
Очекује се да ће планиране мере подршке
које су намењене индивидуалним пољопривредним
произвођачима, омогућити квалитетнији живот у
сеоским срединама, повећати продуктивност и
ефикасност рада и запошљавања на пољопривредним
газдинствима, као и даљем подстицању удруживања.
Информисање корисника о могућностима које
пружа Програм подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног
развоја
ЈЛС своје потенцијалне кориснике о мерама
подршке информише путем:
1. локалних телевизија и радија
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2.
3.
4.
5.
6.

на огласној табли у холу општинске управе
путем интернет презентације општине
пољопривредне стручне службе
Месних канцеларија
Фонда за развој пољопривреде општине
Параћин

Мониторинг и евалуација/надзор реализације
Програма
За мониторниг и евалуацију Програма
задужено је Одељење за заштиту животне средине и
пољопривреду – Фонд за развој пољопривреде
општине Параћин.
На основу систематизованих података
комисија и крајњих корисника, Фонд за развој
пољопривреде
прати
годишњу
реализацију,
остварене резултате и ефекте спроведених мера
Програма и даје предлог о даљем спровођењу истих
или увођењу нових мера подршке. Представници
Фонда за пољопривреду обилазе пољопривредна
удружења, контролишу да ли је набављена
механизација и опрема за коју су им пребачена
средства, документују сликама и записницима, а
након тога удружења имају обавезу да из Центра за
социјални рад доставе доказ да су се раздужили
пољопривредним производима које су били у
обавези да донирају Центру, а у сврху помоћи
социјално угроженим лицима.
Представници Фонда контролишу и извођење
рекултивације пољских путева, што се такође
документује сликама изведених радова.

конкурентности, а све ради постизања веће
економске ефикасности, веће оријентисаности ка
тржишту и дугорочне одрживости.
Ова
газдинства
не
карактерише
специјализована производња, кључни проблем овог
сектора је уситњеност поседа, високи трошкови
производње и немогућност утицаја на цене у ланцу
исхране, лоша техничка опремљеност газдинства,
односно застарела механизација, низак степен
образовања и стручне оспособљености итд.
Постоји потреба да се овом мером утиче на
повећање приноса и побољшање агро-техничких
мера, као и модернизацију механизације.
2.1.2.
Циљеви
мере:
Стабилност
дохотка
пољопривредних газдинстава, повећање производње,
побољшање продуктивности и квалитета производа,
смањење
трошкова
производње,
унапређење
техничко-технолошке
опремљености,
повећање
површина у заштићеном и полузаштићеном
простору, повећање наводњаваних површина
системом ''кап по кап'' и усклађивање са правилима
ЕУ.
Да би се спречило двоструко финансирање
истих захтева из националних фондова и ЈЛС,
контролу обавља Одељење за заштиту животне
средине и пољопривреду Управе за инвестиције и
управљање имовином општине Параћин, које издаје
потврде да регистровано пољопривредно газдинство
није користило субвенције локалне самоуправе,
пошто у Фонду постоји списак свих корисника
финансираних од стране локалне самоуправе.

II Опис планираних мера
2.1. Назив и шифра мере: Инвестиције у физичку
имовину пољопривредних газдинстава

2.1.3. Веза мера са националним програмима за
рурарални развој и пољопривреду
Национални програм за рурални развој
Републике Србије није усвојен.

Шифра мере: 101
2.1.1.
Образложење:
Техничко-технолошка
опремљеност пољопривредног сектора захтева
значајније инвестиције у модернизацију производње
пољопривредних газдинстава, као и опрему,
технологију и јачање производног ланца. У складу са
Стратегијом пољопривреде и руралног развоја
највећи део буџетских средстава је управо намењен
расту конкурентности.
У оквиру ЈЛС подстицаји би били намењени
удружењима пољопривредника и обухватили би
набавку: пољопривредне механизације и опреме,
пластеника, система за наводњавање, набавку
квалитетног приплодног материјала, садница воћа и
винове лозе, пчелињих друштава и тд.
Мера инвестиције у материјална средства
пољопривредних газдинстава
подржава
мала
пољопривредна газдинства у циљу унапређења
процеса производње, продуктивности,

2.1.4. Крајњи корисници: Регистрована удружења
пољопривредника
са
територије
општине
Параћин
2.1.5. Економска одрживост: Корисници немају
обавезу достављања бизнис плана.
2.1.6. Општи критеријуми за кориснике: Општи
критеријуми за избор програма и пројеката који се
финансирају или суфинансирају из буџета општине
Параћин су:
1. Да је удружење пољопривредника уписано
у регистар код надлежног органа и да је у активном
статусу;
2. За инвестицију за коју подноси захтев, не
сме користити подстицаје по неком другом основу
(субвенције, подстицаји, донације);
3.Нема евидентираних доспелих неизмерених
дуговања према јединици локалне самоуправе, по
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основу раније остварених подстицаја и субвенција;
4. Удружење мора да има најмање 10
чланова, а за најмање 5 треба да приложи потврде о
упису газдинства у регистар пољопривредних
газдинстава.
5. Чланови удружења морају наменски да
користе и не могу да отуђе инвестицију која је
предмет захтева у периоду од три године од дана
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набавке опреме, механизације и расних грла свиња,
оваца и коза;
2.1.7. Специфични критеријуми:
- нема специфичних критеријума
2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
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2.1.9. Критеријуми селекције: Посебни
критеријуми селекције не постоје.

средине и пољопривреду – Фонд
пољопривреде општине Параћин.

2.1.10. Интезитет помоћи: За све инвестиције у
оквиру ове мере одобрава се 40% од укупног захтева
средстава за набавку без ПДВ-а, а максимални износ
захтева не може да прелази 150.000,00 динара по
удружењу.

2.2. Назив мере: Инвестиције за унапређење и
развој руралне инфраструктуре

2.1.11. Индикатори/показатељи:

2.1.12. Административна процедура:
Посебна мерила и критеријуме за избор
програма
и пројеката
утврђује
Савет за
пољопривреду. Након утврђених критеријума
конкурс расписује Начелник Управе за инвестиције и
управљање имовином, а затим се конкурс објављује у
средствима јавног информисања општине Параћин,
на огласној табли Управе и на интернет страници
општине Параћин.
Пријава на конкурс подноси се Одељењу за
заштиту животне средине и пољопривреду - Управе
за инвестиције и управљање имовином, са назнаком
"Пријава на Конкурс за подршку пољопривредним
удружењима". Комплетна конкурсна документација
се доставља у затвореној коверти. Благовременом
доставом сматра се препоручена пошиљка предата
пошти најкасније до истека последњег дана
утврђеног рока за предају конкурсне документације
(печат поште), без обзира на датум приспећа.
Уз сваки захтев, подноси се посебна пријава
(на одређеном обрасцу који је прописала локална
самоуправа).
Уз пријаву, подносилац је дужан је да
обавезно приложи:
- доказ о упису у регистар код надлежног органа,
- апликациони формулар
- за чланове удружења најмање 5 потврда о упису у
регистар пољопривредних газдинстава, у активном
статусу за 2017. годину
На основу записника и предлога Савета за
пољопривреду, Начелник Управе за инвестиције и
управљање
имовином
доноси
Решење
о
финансирању удружења из буџета општине Параћин.
Стручне
и
административно-техничке
послове обавља Одељење за заштиту животне

за

развој

Шифра мере: 301.
2.2.1. Образложење: Инвестирање у комасацију у
КО Доње Видово је неопходно, јер велики број
газдинства карактерише специјализована повртарска
производња, па је кључни проблем уситњеност
поседа, а самим тим и високи трошкови производње,
квалитетнија
обрада,
техничка
опремљеност
газдинства, односно застарела механизација, низак
степен образовања и стручне оспособљености итд.
Мера је усаглашена са: Законом о пољопривредном
земљишту, Стратегијом пољопривреде и руралног
развоја Републике Србије (2014-2024) и Стратегијом
одрживог развоја Општине Параћин 2008 – 2017 год.
Део средстава се планира и за геодетско – техничке
радове у процесу комасације за потребе обележавања
пољских путева, за пројектну документацију, надзор
стручне фирме која ће пратити извођење геодетско –
техничких радова, трошкове Комисије за комасацију
и тд. За ову меру неопходно је да је написан и
усвојен Програм комасације за део КО Доње Видово.
Према Закону о пољопривредном земљишту
(''Службени гласник РС'', број и 41/09) локалне
самоуправе су у обавези да средства добијена од
издавања пољопривредног државног земљишта у
закуп, а према Годишњем програму заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта,
реализују за намене које су наведене у програму
(уређење
пољских
путева,
наводњавање,
одводњавање, комасацију, регулисање водотока који
угрожавају пољопривредно земљиште итд.).
У 2017. години опредељена средства ће се
утрошити
за
рекултивацију
и
уређење
некатегорисаних пољских путева у селима општине
Параћин и исплату фирме која буде вршила надзор
над изведеним радовима.
2.2.2. Циљеви мере: За комасацију циљеви мере су:
укрупњавање и груписање поседа, решавање
имовинско правних односа, квалитетнија обрада,
повећање производње, побољшање продуктивности
и квалитета производа, смањење трошкова
производње, повећање наводњаваних површина,
уређење мреже некатегорисаних пољских путева,
искрчене шикаре, шибље и непотребно дрвеће,
сачуваност ветрозаштитних појасева.
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Ревитализација и рекултивација пољских
путева доводи до лепшег изгледа села, олакшане
манипулације механизацијом до њива, жетве и бербе
плодова и њихов транспорт. Ова мера има за циљ да
подстакне власнике имања поред чијих њива пролази
пољски пут да искрче шибље, жбуње и дрвеће на
својим међама, а такође и да Савети МЗ- а ангажују
геометре који ће тачно измерити ширину
некатегорисаног пута и на тај начин вратити
несавесне власнике у границе својих њива.
2.2.3. Веза мера са националним програмима за
рурарални
развој
и
пољопривреду
Национални програм за рурални развој Републике
Србије није усвојен.
2.2.4. Крајњи корисници: Крајњи корисник је ЈЛС
Параћин.
2.2.5. Економска одрживост: Није потребан бизнис
план.
2.2.6. Општи критеријуми за кориснике:
- да је усвојен Програм комасације дела КО Доње
Видово
- да је формирана Комисија за комасацију, према
Закону о пољопривредном земљишту ( ''Службени
гласник РС'' бр.41/09, 112/15) и да су утврђена њена
права и обавезе другим законским и подзаконским
актима.
- да локална самоуправа има део обезбеђених
средстава за уређење некатегорисаних путева
(најмање 40%), да би Министарство одобрило
преостали део средстава.
2.2.7. Специфични критеријуми:
Нема специфичних критеријума
2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере:

2.2.9. Критеријуми селекције: Нема посебних
критеријума селекције
2.2.10. Интезитет помоћи:
За реализацију комасације ЈЛС Параћин
издваја 30% од укупно потребних средстава, а
Министарство пољопривреде и заштите животне
средине 70% потребних средстава.
Уредбом о расподели подстицаја у
пољопривреди и руралном развоју у 2017. год. и
Конкурсом
који
расписује
Министарство
пољопривреде и заштите животне средине, тачно ће

бити
дефинисана
висина
ревитализацију пољских путева.
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за

2.2.11. Индикатори/показатељи:

2.2.12. Административна процедура: Реализацију
ове мере спроводе и контролишу: Управа за
пољопривредно
земљиште
Министарства
пољопривреде и заштите животне средине, Јавне
набавке Управе за инвестиције и управљање
имовином, Одељење за заштиту животне средине и
пољопривреду Управе за инвестиције и управљање
имовином, Комисија за комасацију и одабрана фирма
која обаваља надзор над изведеним радовима.
Комисију за јавне набавке у поступку
комасације, образовала је Општинска управа
Параћин. Комисија одређује процењену вредност
набавке, одређује рок за достављање понуда,
критеријуме за избор понуде и бодовање за
економски најповољнију понуду, врши избор
најповољнијег понуђача и са њим склапа Уговор о
извођењу радова, који потписује Начелник Управе за
инвестиције и управљање имовином.
Сагласно члану 35. Закона о пољопривредном
земљишту, истовремено са доношењем Одлуке о
спровођењу комасације, Скупштина општине
Параћин образовала је Комисију за комасацију, која
спроводи поступак комасације. Стручне и
административне послове комисије обавља Секретар
комисије, дипломирани правник кога је именовала
Скупштина општине Параћин из редова запослених у
Општинској управи општине Параћин. Комисија
образује поткомисију за комасациону процену
земљишта
и
поткомисију
за
утврђивање
дугогодишњих засада и објеката.
СО Параћин је утврдила накнаде за рад
чланова Комисије за комасацију, подкомисија и
секретара комисије, трошкове за канцеларије и
материјал као и радно време за њихов рад.
2.3. Назив мере: Подстицаји за промотивне
активности у пољопривреди и руралном развоју
Шифра мере: 402
2.3.1. Образложење:
Индивидуални пољопривредни произвођачи из
свих села са територије општине Параћин, који желе
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да се упознају са новостима у пољопривреди,
најновијом механизацијом која се користи у свету,
органском пољопривредом, новим расама стоке итд.,
биће посетиоци Међународног пољопривредног
сајма у Новом Саду. Досадашње посете
пољопривредни произвођачи су користили и за
куповину нове механизације по нижим – сајамским
ценама, куповину расних грла стоке, повезивање са
другим
пољопривредним
произвођачима,
земљорадничким
задругама,
пољопривредним
удружењима и сл.
У
зависности
од
заинтересованости
пољопривредника, општина Параћин организује и
посете међународним пољопривредним сајмовима у
иностранству. До сада су пољопривредници општине
Параћин посетили пољопривредне сајмове у: Паризу,
Берлину, Верони, Пловдиву, Сарагоси и Сен Галену.
Фонд за пољопривреду општине Параћин
набавља стручну литературу, гласила и часописе
везане за новости у пољопривреди, које уступа на
читање пољопривредним произвођачима који желе
да сазнају најбитније новости из пољопривреде и
прочитају савете
и препоруке
везане
за
пољопривредну производњу.
2.3.2. Циљеви мере: Пољопривредни произвођачи
који раде на својој едукацији су много спремнији да
у своју пољопривредну производњу уведу новине
као што су: набавка нових сорти семена, нове расе
стоке, система за наводњавање, да примене модерне
начине производње и обраде земљишта, активирају
производњу у затвореном простору, отпочну са
органском производњом, користе субвенције
Министарства пољопривреде, као и ИПАРД фондова
и тд.
2.3.3. Веза мера са Националним програмима за
рурарални развој и пољопривреду
Национални програм за рурални развој
Републике Србије није усвојен
2.3.4. Крајњи корисници: Корисници мере ће бити:
- регистрована пољопривредна газдинства
- Управа за инвестиције и управљање имовином Одељење за заштиту животне средине и
пољопривреду
које
организује
посету
пољопривредних произвођача Међународном сајму
пољопривреде у Новом Саду.
2.3.5. Економска одрживост: није потребан бизнис
план.
2.3.6. Општи критеријуми за кориснике:
- Сви индивидуални пољопривредни произвођачи
који желе да организовано посете Међународне
пољопривредне сајмове у иностранству и Новом
Саду, морају да доставе Потврду о упису у РПГ у

активном статусу за 2016. или 2017. год.
Са једном потврдом о регистрованом
пољопривредном газдинству могу да путују 2 члана
газдинства
2.3.7. Специфични критеријуми:
- упис до попуне места у аутобусима
2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере:

2.3.9. Критеријуми селекције: упис до попуне места
у аутобусима
2.3.10. Интезитет помоћи:
- 100 % од укупних трошкова закупа аутобуса
за превоз пољопривредних произвођача до Новог
Сада
- између 40 - 50 % од укупних трошкова
организоване посете пољопривредних произвођача
сајму пољопривреде у иностранству, а који
укључују: трошкове организације путовања, превоза
и смештаја.
- 100 % од укупних трошкова набавке
пољопривредне литературе и часописа
2.3.11. Индикатори/показатељи:
- Број пољопривредних произвођача који су
посетили сајмове пољопривреде
- Број младих пољопривредних произвођача,
млађих од 40 година, који су посетили сајмове
пољопривреде
- Број жена пољопривредница које су
посетиле сајмове
- Број пољопривредних произвођача који су
узели на читање одређену литературу или часопис
- Број жена пољопривредница које су узеле на
читање одређену литературу или часопис
2.3.12. Административна процедура:
На
основу
заинтересованости
пољопривредних
удружења
и
регистрованих
пољопривредних произвођача, да се организује
посета
актуелном
Међународном
сајму
пољопривреде у иностранству и одлуке Савета за
пољопривреду да се пољопривредни произвођачи
пошаљу да посете сајам за који су заинтересовани,
обзиром да се ради о набавци мале вредности, траже
се 3 понуде туристичких агенција које ће
организовати путовање. Савет за пољопривреду бира
најјефтинију понуду и Начелник управе за
инвестиције и управљање имовином даје налог
финансијској служби да средства пребаци на рачун
туристичке агенције – организатора путовања.

09.03.2017.
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- Организацију посете Међународном
пољопривредном сајму у Новом Саду, пријем и
проверу Потврда о упису у РПГ обавља стручна
служба Фонда за пољопривреду општине Параћин.
Упис заинтересованих посетилаца траје до попуне
слободних места.
- стручна служба Фонда за пољопривреду
општине Параћин води евиденцију заинтересованих
пољопривредних произвођача који су узели на
читање одређену литературу или часопис и времена
у току кога треба да врате задужену литературу
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 320-18/2017-01-II од 09.03.2017. 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
одржаној 09.03.2017. године, разматрала је Извештај
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о реализацији Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног
развоја за подручје општине Параћин за 2016. годину
и донела је
OДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији
Програма
мера
подршке
за
спровођење
пољопривредне политике и политике руралног
развоја за подручје општине Параћин за 2016.
годину, од 28.02.2017. године
II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 320-19/2017-II од 09.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
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Скупштина општине Параћин на седници
одржаној 09.03.2017. године, на основу члана 45,
члана 62. и 63. Закона о водама ("Службени гласник
РС", бр. 54/96, 30/10 и 93/12), члана 84. став 3. Закона
о ванредним ситуацијама ("Сл.гласник РС", бр.
111/09, 92/11 и 93/12) и члана 32. Статута општине
Параћин ("Службени лист општине Параћин",
бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), донела је
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ МЕРА И РАДОВА НА
СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА
НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН У 2017.
ГОДИНИ
Увод
У одбрани од поплава, највећи значај имају
превентивне мере заштите, које морају обухватити
просторну целину водотока, приобаља и слива.
Основни циљ превентивних мера састоји се у
смањењу вероватноће појаве изливања великих вода
и редукцији потенцијалних штета од поплава.
Трошкови превентивних мера су велики и захтевају
период реализације од неколико година.
Активност виталних система и континуитет у
раду (медицинска служба, заштита од пожара,
полиција и др.) су врло битни за све време трајања
поплава. У оквиру одбране од поплава морају се
благовремено предузети одређене активности на
комуналној инфраструктури – електричним и
водоводним инсталацијама, како би се елиминисала
опасност по људске животе и ублажила материјална
штета (одговорни у виталним органима унапред
дефинишу где , ко и када треба да изврши прекид
снабдевања и поновно укључење електричне
енергије и инсталација). Одговорни за контролу
саобраћаја предузеће хитне и неопходне мере како би
се спречило загушење и прекид комуникација,
нарочито
у
време
евентуалне
евакуације
становништва из угроженог подручја. Контрола
саобраћаја потребна је за време, пре и после поплава,
дакле у свим фазама одбране од поплава.
1. Организација одбране од поплава
На основу добијених информација од
Републичког
хидрометеоролошког
завода
о
падавинама у сливу и наглом порасту водостаја,
Штаб за ванредне ситуације процењује степен
опасности, активира надлежно људство, потребне
мере и механизацију, а ако очекивана поплава
превазилази одбрамбене капацитете проглашава
ванредну ситуацију. Активирају се снаге МУП – а,
Ватрогасно спасилачки вод за одбрану и спашавање,
цивилна заштита, комуналне службе, водопривредна
предузећа и друго.
Евакуација се спроводи на основу наређења
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Општинског Штаба за ванредне ситуације јединице
локалне самоуправе.
Активирање и употребу правних субјеката
наређује Општински штаб за ванредне ситуације. У
случају потребе за ангажовањем додатних правних
лица за потребе заштите и спасавања, а на препоруку
Штаба, овлашћен је председник општине да са
ангажованим правним лицима склопи уговор.
Средства за надокнаду трошкова насталих
ангажовањем додатних правних лица обезбеђују се
из буџета општине.
Обзиром да се заштита одбране од поплава,
бујица и других нерегулисаних водотока, у Месним
заједницама врши преко Председника савета месних
заједница-повереника, уколико средства предвиђена
Буџетом општине нису довољна за чишћење
водотока, повереници ће позвати волонтере и
локално становништво да очисте водотоке и уклоне
растиње и препреке које онемогућавају нормални
проток воде кроз корито водотока. Повереницима
цивилне заштите се налаже да прате стање
водотокова на територији своје Месне заједнице и да
о било каквом проблему обавештавају Кол – центар.
За потребе одбране од поплава укључиће се и
друге фирме и власници који поседују потребну
механизацију (багере, утовариваче, моторне пумпе,
тракторе, камионе и остало).
2. Одржавање и санација заштитних водних
објеката на водама II реда
Финансијска средства за покривање трошкова
редовне и ванредне одбране од поплава на
пољопривредном
земљишту
обезбеђује
ЈВП
"Србијаводе" – Београд.
Финансијска средства за покривање трошкова
редовне и ванредне одбране од поплава у насељеним
местима (кишна канализација, унутрашње воде)
обезбеђује општинска управа. Одржавање и санацију
заштитних водних објеката на водотоковима II реда
на територији општине Параћин, финансира и
спроводи јединица локалне самоуправе, у складу са
Оперативним планом за одбрану од поплава.
На свим водотоцима II реда потребно је
планирати чишћење корита и растиња у кориту реке,
у складу са финансијским средствима планираним
Буџетом општине Параћин за текућу годину.
Финансијским планом Еко фонда за 2017. годину
предвиђена су средства у висини од 14.500.000,00
динара за следеће активности:
-Израда Идејног и Главног пројекта противерозивних
радова у сливу реке Црнице и проглашавања
ерозивних подручја на територији општине Параћин.
-Извођење радова на уређењу и изградњи канала за
одвод атмосферских и бујичних вода у сеоским МЗ:
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Извор, Клачевица, Својново, Текија, Дреновац,
Голубовац, Лешје и Поточац.
Израда пројектно – техничке документације за
уређење канала и бујичних водотокова у сеоским МЗ
ЈП ''Дирекција за изградњу'' планирала је за
2017. год. средства у висини од 1.500.000,00 динара
за редовно чишћење и одржавање водотока, а
примарно је чишћење: Текијског, Бачијског и
Бурдељског потока.
3. Одржавање водотока из оперативног плана
ЦИГАНСКИ ПОТОК - бујични поток
Дужина: 1000м корита које је препознатљиво
Дирекција за изградњу општине Параћин ће у
2016. години урадити Идејни и Главни пројекат
уређења Циганског потока.
Програмом Буџетског фонда за заштиту
животне средине општине Параћин планирано је
извођење радова на чишћењу корита од наноса и
растиња кроз села Трешњевица и Сињи Вир. За ову
намену опредељено је 300.000,00 динара.
ГРЗА
За деоницу од Давидовца до насеља Извор
планирана је израда Плана детаљне регулације за
реку Грзу.
СУВАРА
За 2016. год. планиран је завршетак израде
техничке документације (Пројекат за извођење
радова) за изградњу антиерозивних запрека.
На основу Споразума закљученог између
Републике Србије и Европске комисије, радиће се
санација корита реке Суваре кроз Горњу Мутницу.
За ову сврху планирано је 57.040.000,00 динара, а
исплата ће се вршити преко Канцеларије за
управљање јавним улагањима. Општина Параћин је
наручилац радова и у обавези је да одреди стручни
надзор над извођењем радова о свом трошку.
ЦРНИЦА
Без обзира што се ради о водотоку I реда,
Дирекција за изградњу општине Параћин је
планирала део средстава за израду ПДР – а, за
уређење реке кроз Сисевац и кроз Главицу.

4. Извођење хитних радова за заштиту Параћина
од великих вода
На предлог Општинског штаба за ванредне
ситуације општине Параћин, Скупштина Општине ‚

Параћин је на својој седници одржаној 21.04.2015.
године донела Одлуку о извођењу хитних радова за
заштиту Параћина од великих вода реке Црнице од
ушћа у Велику Мораву до Главице. Ови радови ће се
реализовати до краја 2017. године.
Ови радови изводе се по Пројекту хитних
радова сачињеног од стране ЈВП ''Србијаводе'' и
обухватају реконструкцију постојећих и изградњу
нових заштитних и регулационих водних објеката на
следећим речним деоницама:
1.Деоница 1: Обострани успорни насипи од
ушћа у В.Мораву до Параћина (0+000 – 4+790; 4,79
км); локална реконструкција насипа;
2.Деоница 2: Регулисано корито са
обалоутврдама у централном делу Параћина (4+790 –
8+720; 3,93 км) – реконструкција и изградња:
надвишење обала изградњом линијске одбрамбене
линије; изградња обалоутврда, изградња кинете
минор корита, регулација корита са левим насипом,
локализациони насип по траси постојећег пута;
3.Деоница 3: Регулисано корито узводно од
аутопута Е 75 (Коридор 10) до пута за Главицу
(8+720 – 9+470; 0,75 км) – изградња: регулација
корита са локализационим насипом по траси
постојећег пута у зони села Главица;
4. Деоница 4: Регулисано корито кроз насеље
Главица (9+470 – 10+670; 1,2 км) – изградња:
регулација корита са десним насипом у зони насеља
Главица.
Општина
Параћин
ће
обезбедити
материјалне, техничке и финансијске предуслове за
организацију и спровођење одбране од поплава у
складу са Пројектом организације и оперативним
планом одбране од поплава. Такође ће у складу са
Споразумом решавати имовинско правне односе,
прибавити услове за сва укрштања комуналне
инфраструктуре и других инсталација, у појасу
предвиђеном са трасом насипа и припадајућих
путева, као и слободно земљиште за привремене
објекте који користе извођачи за смештај пословног
објекта, механизације и опреме на градилишту.
Трошкове извршења ових обавеза сносиће
ЈВП ''Србијаводе'' и Општина Параћин, сагласно
надлежностима.
5. Мере за смањење ризика од поплава
Општински штаб за ванредне ситуације на
својој седници одржаној 07.03.2016. године, наложио
је свом Стручном оперативном тиму за збрињавање и
евакуацију угроженог становништва да:
-Направи, одштампа и подели упутство са
местима и простору за евакуацију становништва и
механизације и опреме
-Провери исправност система за узбуњивање
(5 сирена у граду и 1. у Поповцу)
-Провери исправност система за рану дојаву
од бујица:

09.03.2017.
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-Обавести поверенике и њихове заменике о
обавези обавештавања било каквих промена на
водотоцима и обавези да обезбеде 200 радно
способних људи који ће у случају опасности од
поплава пунити џакове са песком
-Дају налог Јавном комуналном предузећу и
ЈП ''Водовод'' да провере исправност својих машина
које ће се користити у случају одбране од поплава,
као и да одреде лица која би била дежурна у тој
ситуацији
-Дају налог ЈКП – у да одмах обезбеде 2
камиона песка, који ће бити утрошен за санирање
најкритичнијег места на водотоку (реци Црници) у
Давидовцу
-Наложи Комуналној инспекцији да врши
сталну контролу водотока на подручју општине
Параћин
-Обавести МУП да је потребно да обезбеде
лица која ће бити дежурна у време наступања
опасности од поплава
-Наложи свим шљункарама на територији
општине Параћин да у случају опасности од поплава
буду у стању приправности, како би могле да товаре
камионе са песком неопходним за пуњење џакова
-Извршити набавку 2000 џакова за песак
-Проверити исправност пумпи за црпљење
воде и поправити неисправе
-У случају опасности од поплава потребно је
затворити атмосферску канализацију како се вода не
би враћала из реке у ниже делове града
-Задужено лице ЈП ''Дирекција за изградњу''
процениће где ће бити постављена линија одбране од
вода
Са Владом швајцарске конфедерације,
Владом Републике Србије и Општином Параћин,
закљућен је Споразум о пројекту смањења ризика од
елементарних и других непогода у општинама у
Србији, по коме 3.200.000 CHF обезбеђује Влада
швајцарске конфедерације, а 517.000 CHF је
допринос Општине Параћин. Доприноси ЈЛС ће бити
неновчани
(израда
техничке
документације,
управљање процедуром набавке, надзор радова,
процедуре добијања дозвола) и у новцу. Општи циљ
Пројекта је јачање отпорности и спремности
становништва за реаговање у случају опасности.
Конкретније, биће повећан капацитет речног
протицаја кроз општину Параћин и скраћено време
за спровођење евакуације у општини у случају
општине. Пројекат треба да се реализује до краја
2020. године.
Такође је потписан Споразум о заједничком
финансирању
пројекта
''Реконструкција
инфраструктуре за заштиту од поплава на територији
општина
Ваљево,
Параћин
и
Свилајнац''.
Инвенститор је ''Србијаводе'', а потписници
уговора су још: Република Србија, Општине Ваљево,
Параћин и Свилајнац и Аустријска агенција за развој.
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За Општину Параћин је издвојено 3.900.000
еура, а пројекат треба да се заврши до краја 2018.
године.
6. Евидентирање поплавних догађаја
У окиру Одељења за јавне службе и ЛЕР
постоји лице које је задужено за евидентирање
поплавних догађаја, како контролом на терену, тако
и достављањем података од стране повереника о
уоченим местима на којима прети могућност
поплаве. Евидентирање поплавних догађаја се врши
и на водотоцима I реда и на водотоцима II реда, као
и по пријави штете.
Битно је благовремено алармирање јавности и
становништва на угроженом подручју преко
локалних медија, јер за кратак временски период
становништво мора спремно дочекати наредбу о
евакуацији. Главни кораци у операцији спашавања
становништва су: идентификација простора који се
евакуише, формирање центра за пријем и
привремени боравак угрожених, ургентне мере
(хитна медицинска помоћ, против пожарна заштита,
интервенција комуналних служби у случају прекида
снабдевања водом и електричном енергијом) и
повратак евакуисаног становништва по налогу
Штаба.
Активирање и употребу правних субјеката
наређује Општински штаб за ванредне ситуације. У
случају потребе за ангажовањем додатних правних
лица за потребе заштите и спасавања, а на препоруку
Штаба, овлашћен је председник општине да са
ангажованим правним лицима склопи уговор.
Средства за надокнаду трошкова насталих
ангажовањем додатних правних лица обезбеђују се
из буџета општине.
После усвајања од стране Скупштине
Општине, овај Годишњи програм мера и радова на
смањењу ризика од поплава на територији општине
Параћин за 2017. годину објављује се у ''Службеном
листу општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 217-6/17-II од 09.03.2017. 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
одржаној 09.03.2017. године разматрала је Извештај
о реализацији Програма Буџетског фонда за заштиту
животне средине општине Параћин за 2016. годину
и донела
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OДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији
Програма Буџетског фонда за заштиту животне
средине општине Параћин за 2016. годину, број 400315/2017-VI од 23.02.2017. године.
II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-356/2017-II од 09.03.2017. 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
одржаној 09.03.2017. године, донела је
OДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ Извештај o материјалнофинансијском пословању Народне кухиње у 2016.
години са посебним освртом на утрошак
материјалних и финансијских средстава Скупштине
општине Параћин и Извештај о утрошеним
финансијским средствима Скупштине општине
Параћин за остале програмске активности – редовне
делатности у 2016. години који је усвојиo Управни
одбор Црвеног крста на седници одржаној
06.02.2017.године.
II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-243/2017-II од 09.03.2017. 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, 25/16),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на седници
одржаној 09.03.2017. године разматрала је Извештај
о раду са финансијским извештајем за 2016. годину

Спортско-рекреационог центра ''7.јули'' у Параћину,
и донела је
ОДЛУКУ
I
Усваја се извештај о раду са финансијским
извештајем Спортско-рекреационог центра ''7.јули'' у
Параћину за 2016. годину, који је усвојио Управни
одбор Спортско-рекреационог центра ''7.јули'' у
Параћину, на седници одржаној 23.01.2017. године,
Одлука број 01-2/17-1.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-128/2017-II од 09.03.2017. 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),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на седници
одржаној 09.03.2017. године разматрала је Извештај
о раду са финансијским извештајем за 2016. годину
Центra за социјални рад ''Параћин'' у Параћину, и
донела је
ОДЛУКУ
I
Усваја се извештај о раду са финансијским
извештајем Центра за социјални рад ''Параћин'' у
Параћину за 2016. годину, који је усвојио Управни
одбор Центра за социјални рад ''Параћин'' у
Параћину, на седници одржаној 26.01.2017. године,
Одлукe број 06-153/1 и 06-153/2.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-122/2017-II од 09.03.2017. 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),

09.03.2017.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на седници
одржаној 09.03.2017. године разматрала је Изврештај
о раду са финансијским извештајем за 2016. годину
Апотеке Параћин, и донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на седници
одржаној 09.03.2017. године разматрала је Изврештај
о раду са финансијским извештајем за 2016. годину
Дома здравља Параћин, и донела је

ОДЛУКУ

ОДЛУКУ

I
Усваја се извештај о раду са финансијским
извештајем Апотеке Параћин за 2016. годину, који је
усвојио Управни одбор Апотеке Параћин, на седници
одржаној 24.01.2017. године, Одлука број 5.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

I
Усваја се извештај о раду са финансијским
извештајем Дома здравља Параћин за 2016. годину,
који је усвојио Управни одбор Дома здравља
Параћин, на седници одржаној 23.01.2017. године,
Одлука број 6.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-71/2017-II од 09.03.2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-79/2017-II од 09.03.2017. године

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

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) и члана 7.
Одлуке о оснивању Предшколске установе ''Бамби''
(''Општински службени гласник''бр. 25/92, 16/2001 и
29/2004), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на
седници одржаној 09.03.2017. године донела је

На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин''
бр.13/08 и 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и чл.8
Oдлуке о оснивању Установе културе Културни
центар ''Параћин'' (''Општински службени гласник''
бр.9/04, 29/04 и ''Службени лист општине Параћин'',
бр.4/05, 6/11 и 21/16) СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 09.03.2017.
године разматрала је Извештај о раду са
финансијским извештајем за 2016. годину Установе
културе Културни центар ''Параћин'', и донела

OДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду са
финансијским извештајем за
2016. годину
Предшколске установе ''Бамби'' Параћин, који је
усвојио Управни одбор ове установе на седници од
30.01.2017 . године, Одлука број: 89/2-1.
II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-85/2017-II од 09.03.2017. 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),

OДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду са
финансијским извештајем за 2016. годину Установе
културе Културни центар ''Параћин'' који је усвојио
Управни одбор Културног центра ''Параћин'' на
седници од 01.02.2017. године, Одлука број 38/17.
II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-225/2017-II од 09.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
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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) и чл 7.
Одлуке о оснивању Библиотеке ''др Вићентије Ракић''
у Параћину (''Општински службени гласник'' бр. 281/91, 16/01 и 29/04 и ''Службени лист општине
Параћин'', бр.3/11
и 21/16) СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
09.03.2017. године разматрала је Извештај о раду са
финансијским извештајем Библиотеке ''др Вићентије
Ракић'' у Параћину за 2016. годину и донела
OДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду са
финансијским извештајем Библиотеке ''др Вићентије
Ракић'' у Параћину за 2016. годину, који је усвојио
Управни одбор ове установе на седници одржаној
13.02.2017.године, Одлука број: 17/2017.
II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-303/2017-II од 09.03.2017. 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) и чл.7.
Одлуке о оснивању Завичајног музеја ''Параћин'' у
Параћину (''Општински службени гласник'' бр. 281/91, 16/01 и 29/04 и ''Службени лист општине
Параћин'', бр.3/11 и 21/16), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
09.03.2017. године разматрала је Извештај о раду са
финансијским извештајем за
2016. годину
Завичајног музеја ''Параћин'' у Параћину и донела
OДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду са
финансијским извештајем за
2016. годину
Завичајног музеја ''Параћин'' у Параћину, који је
усвојио Управни одбор ове установе Параћин на
седници од 06.02.2017. године, Одлука број 54.
II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-242/2017-II од 09.03.2017. 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
одржаној 09.03.2017. године разматрала је Извештај
о раду са финансијским извештајем Туристичке
организације општине Параћин за 2016. годину и
донела је
OДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду са
финансијским извештајем Туристичке организације
општине Параћин за 2016.годину који је усвојио
Управни одбор Туристичке организације на седници
14.02.2017 . године, Одлука број 75-I.
II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-299/2017-II од 09.03.2017. 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
одржаној дана 09.03.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Одлуку Управног
одбора Центра за социјални рад ''Параћин'' у
Параћину о закључењу Споразума о регулисању
међусобних обавеза између Центра за социјални рад
''Параћин'' у Параћину и Јавног предузећа за водовод
и канализацију ''Водовод у Параћину по основу
субвенционисања потрошње воде и канализације за
грађане који испуњавају услове, број Одлуке 06-612
од 08.03.2017. године.
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II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-353/2017-II од 09.03.2017. 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) и члана 8. Одлуке о
оснивању Дома омладине ''Параћин'' (''Службени
лист општине Параћин'', број 21/16) СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ Параћин, на седници одржаноj
09.03.2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
o давању сагласности на измене и допуне Статута
Дома омладине ''Параћин'' у Параћину
Даје се сагласност на измене и допуне
Статута Дома омладине ''Параћин'', Параћин, у
Парaћину који је донео Управни одбор Установе Дом
омладине ''Параћин'' бр. 5/2017, на седници одржаној
02.03.2017. године
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-23/2017-II од 09.03.2017. 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
09.03.2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
o давању сагласности на измене и допуне Статута
Установе спортско рекреативни –центар ''Борац''
у Параћину
Даје се сагласност на измене и допуне
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Статута Установе спортско рекреативни – центар
''Борац'' у Парaћину број 5 који је донео Управни
одбор Установе спортско рекреативни – центар
''Борац'' у Парaћину на седници одржаној 07.03.2017.
године
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-25/2017-II од 09.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу чл.146. Закона о планирању и
изградњи (''Сл. гласник РС' бр.72/09, 81/09, 24/11,
121/2012, 132/14 и 145/14) и члана 32. став 1 тачка 2.
Статута општине Параћин ("Сл. лист општине
Параћин", број 13/2008, 12/12, 13/12, 17/13, 17/2014 и
25/2016), на седници одржаној дана 09.03.2017.
године Скупштина општине Параћин донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПОСТАВЉАЊУ И УКЛАЊАЊУ МОНТАЖНИХ
ОБЈЕКАТА И ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ
КАРАКТЕРА НА ЈАВНИМ И ДРУГИМ
ПОВРШИНАМА
Члан 1.
У Одлуци о постављању и уклањању
монтажних објеката и објеката привременог
карактера на површинама јавне намене ("Сл. лист
општине Параћин" бр. 7/2015) у чл. 4.ст.1, чл.10.став
1. чл.11. став 2. чл. 12.став 1. и 2. чл.14.ст.3. 5.
чл.15. и чл.20. став 2. и 3. речи: ''Орган општинске
управе надлежан за послове урбанизма, односно
Одељење за урбанизам'' земењују се речима: ''
надлежно Одељење Управе за инвестиције и
управљање имовином''у одговарајућем падежу..
У члану чл.5. чл.6. став 3. чл.11.став 1. речи
''Одељење за урбанизам'' замењује се речима: ''
надлежно Одељење Управе за инвестиције и
управљање имовином'' у одговарајућем падежу.
У члану 20. став 1.тачка 8 речи: ''ЈП
Дирекција за изградњу'' замењује се речима: ''Управа
за инвестиције и управљање имовином'' у
одговарајућем падежу.
Члан 2.
У Одлуци у члану 7. став 9. брише се.
Члан 3.
У члану 12. алинеје прва, друга, трећа,
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четврта и пета бришу се.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 353-108/2017-II од 09.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 44. став 2. члана 46. став 2.
члана 55. став 2. и чл. 111. Закона о социјалној
заштити (''Службени гласник РС'', бр.24/2011) члана
32. Закона о локалној самоуправи ''Службени гласник
РС'' бр.129/07 и 84/13) и члана 32. 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 одржаној
09.03.2017.године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН
Члан 1.
У Одлуци о социјалној заштити општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин број 8
/11, 2/12, 17/13, 4/2014, 13/14, 22/14, 4/15, 5/15, 1/16
и 32/16) у члану 18б број ''10'', замењује се бројем''8''.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ‘’Службеном листу општине
Параћин’’.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 56-1/2017-II од 09.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН на
седници одржаној дана 09.03.2017. године у
пoступку отуђења неизграђеног грађевинског
земљишта, ради изградње путем прикупљања понуда
јавним огласом, на основу чл. 99 Закона о планирању
и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 24/11,
121/2012, 42/2013, 50/2013 и 132/2014), 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, 13/2012, 17/13, 17/2014 и 25/2016) и члана
24г став 5. Одлуке о отуђењу и давању у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини ("Сл. лист
општине Параћин" бр. 18/2009, 9/2011, 20/2012,
1/2013 и 4/2014 и 29/2016), доноси
РЕШЕЊЕ
1. ОТУЂУЈЕ СЕ, из јавне својине, у корист
SAMOSTALNE
ZANATSKE
RADNJE
NID
PROFESIONALNA ELEKTRONIKA MIRKOVIĆ
DRAGAN PREDUZETNIK PARAĆIN, BRANKA
ĆOPIĆA 3, матични број 51412630, неизграђено
грађевинско земљиште ради изградње објеката у
оквиру индустријске зоне "Змич" у Параћину, у
складу са Планом детаљне регулације "Змич" у
Параћину ("Сл. лист општине Параћин" бр.1/05) и
Планом генералне регулације насељеног места
Параћин ("Сл. лист општине Параћин" бр.10/2011)
као најбољем понуђачу, са понуђеном ценом у
износу од 315 евра по ару, што укупно износи
20.525,40 евра у динарској противвредности према
средњем курсу НБС на дан уплате и то следеће
непокретности:
- кп. бр. 2131/57 КО Параћин, мзв "Змич", чија је
површина 44,62ара
- кп.бр. 2131/55 КО Параћин, мзв "Змич", чија је
површина 20,54ара, обе уписане на Општину
Параћин, а све по лн. бр. 1297 КО Параћин.
2.
ОБАВЕЗУЈЕ
СЕ
SAMOSTALNA
ZANATSKA RADNJA NID PROFESIONALNA
ELEKTRONIKA
MIRKOVIĆ
DRAGAN
PREDUZETNIK PARAĆIN, BRANKA ĆOPIĆA 3 да
сноси трошкове промене намене - претварања
пољопривредног земљишта у грађевинско, а Управа
за инвестиције и управљања имовином да изврши
претварања
пољопривредног
земљишта
у
грађевинско.
3.
ОБАВЕЗУЈЕ
СЕ
SAMOSTALNA
ZANATSKA RADNJA NID PROFESIONALNA
ELEKTRONIKA
MIRKOVIĆ
DRAGAN
PREDUZETNIK PARAĆIN, BRANKA ĆOPIĆA 3 са
седиштем у Параћину да у року од 30 дана од дана
коначности овог решења закључи Уговор са
Управом за инвестиције и управљање имовином.
4. Уколико стицалац у року од 30 дана од
дана коначности овог решења не закључи Уговор са
Управом за инвестиције и управљање имовином губи
право на повраћај депозита, а решење се поништава.
5. Ако стицалац у року од 3 године од дана
потписивања уговора са Управом за инвестиције и
управљање имовином не приведе намени парцелу
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или не изврши знатније радове утврдиће се
престанак права својине на земљишту из става 1 овог
решења.
Образложење
Скупштина општине Параћин је на седници
одржаној дана 22.07.2010.год усвојила Одлуку о
давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта
на територији општине Параћин ("Сл. лист општине
Параћин" бр. 12/2010), а ради изградње објеката у
оквиру индустријске зоне "Змич" у Параћину, у
складу са Планом детаљне регулације индустријске
зоне "Змич" у Параћину ("Сл. лист општине
Параћин" бр. 1/05) и Планом генералне регулације
насељеног места Параћин ("Сл. лист општине
Параћин" бр.10/2011). У складу са наведеном
одлуком, као и Одлуком о отуђењу и давању 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), Комисија за спровођење
поступка отуђења и давања у закуп грађевинског
земљишта донела Одлуку и расписала Јавни оглас о
отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на
територији општине Параћин ради изградње путем
прикупљања писмених понуда бр. 04-46473/2016.године и исти објавила у дневном листу
"Вечерње новости" дана 17. септембра 2016.године.
Како је по Јавном огласу поступак отварања понуда
и избор најбољег понуђача заказан сваког 18–ог у
месецу, почев од 18.октобра закључно са
18.03.2017.год. за време док траје оглас од 6 месеци,
Комисија је приступила отварању понуда дана
20.02.2017.године у 10,00 часова ( првог наредног
радног дана) и утврдила да је за кп.бр.2131/57 КО
Параћин чија је површина 44,62ара, која је у Јавном
огласу означена као локација Љ и за кп.бр. 2131/55
КО Параћин, чија је површина 20,54ара и која је у
Јавном огласу означена као локација Л пристигла је
једна уредна и благовремена пријава, и то понуда:
1. бр. 464-3/2017-VI-03 од 03.02.2017. године, и то
понуда SAMOSTALNЕ ZANATSKЕ RADNJЕ NID
PROFESIONALNA ELEKTRONIKA MIRKOVIĆ
DRAGAN PREDUZETNIK PARAĆIN, BRANKA
ĆOPIĆA 3, са седиштем у Параћину, чији је законски
заступник Драган Мирковић из Параћина, ул. Бранка
Ћопића број 3, чија је понуда гласила на износ од 315
евра по ару за обе парцеле и који је уплатио депозит
од 18% од почетне цене, односно на дан 03.02.2017.
године као дан уплате депозита, на име депозита
уплатио износ од 458.181,50 динара и који је у
понуди истакао да понуђену цену плаћа у 120
месечних рата, као и да ће сносити трошкове
претварања
пољопривредног
земљишта
у
грађевинско, а исте радње урадиће Управа за
инвестиције и управљање имовином, a он ће
предметне трошкове платити на 120 месечних рата.
Како је за предметне локације, пристигла
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једна благовремена и уредна понуда, Комисија за
спровођење поступка отуђења и давања у закуп
грађевинског земљишта је у поступку отварања
писаних понуда и избора најбољег понуђача
одржаног дана 20.02.2017.године у 10 часова у
просторијама општине Параћин донела Одлуку, у
складу са чл. 24-35 Одлуке о отуђењу и давању у
закуп грађевинског земљишта у јавној својини ("Сл.
лист општине Параћин" бр. 18/09, 9/2011, 20/2012,
1/2013, 17/2014 и 25/2016) и најбољим понуђачем за
непокретност из става 1. диспозитива овог решења
прогласила SAMOSTALNU ZANATSKU RADNJU
NID PROFESIONALNA ELEKTRONIKA MIRKOVIĆ
DRAGAN PREDUZETNIK PARAĆIN, BRANKA
ĆOPIĆA 3 чија је понуда гласила на износ од 315
евра по ару, што укупна цена за предметну
кп.бр.2131/57 КО Параћин чија је површина 44,62ара
износи 14.055,30 евра и за кп.бр. 2131/55 КО
Параћин, чија је површина 20,54ара у износу од
6.470,10евра у динарској противвредности према
средњем курсу НБС на дан уплате, што укупно за обе
парцеле износи 20.525,40евра.
На основу свега образложеног, а сходно чл.
99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник
РС" бр.72/09, 81/09, 24/11, 121/2012, 42/2013, 50/2013
и 132/2014) и Одлуке о отуђењу и давању у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини ("Сл. лист
општине Параћин" бр. 18/09, 9/2011, 20/2012 и
1/2013) и Одлуке о отуђењу и давању у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини ("Сл. лист
општине Параћин" бр. 18/2009, 9/2011, 20/2012,
1/2013 и 4/2014 и 29/2016), 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: SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA
NID PROFESIONALNA ELEKTRONIKA MIRKOVIĆ
DRAGAN PREDUZETNIK PARAĆIN, BRANKA
ĆOPIĆA 3 из Параћина, Управи за инвестиције и
управљање имовином и за предмет.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 464-18/2017-II од 09.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН на
седници одржаној дана 09.03.2017. године у
пoступку отуђења неизграђеног грађевинског
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земљишта, ради изградње путем прикупљања понуда
јавним огласом, на основу чл. 99 Закона о планирању
и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 24/11,
121/2012, 42/2013, 50/2013 и 132/2014), 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 , 13/2012 и 17/14 и 25/16) и члана 24г став 5.
Одлуке о отуђењу и давање у закуп грађевинског
земљишта у јавној својини ("Сл. лист општине
Параћин" бр. 18/09, 9/2011, 20/2012, 1/2013, 4/2014 и
29/2016) доноси
РЕШЕЊЕ
1. ОТУЂУЈЕ СЕ, из јавне својине, у корист
MS KABLOVI DOO PARAĆIN, са седиштем у
Параћину, улица Михајла Пупина 8А/4 Параћин, МБ
20099887, неизграђено грађевинско земљиште ради
изградње објеката у оквиру индустријске зоне "Змич"
у Параћину, у складу са Планом детаљне регулације
"Змич" у Параћину ("Сл. лист општине Параћин"
бр.1/05 6/2007) и Планом генералне регулације
насељеног места Параћин ("Сл. лист општине
Параћин" бр.10/2011) као најбољем понуђачу, са
понуђеном ценом у износу од 316 евра по ару, што
укупно
износи
14.099,92
у
динарској
противвредности према средњем курсу НБС на дан
уплате и то следећа непокретност:
- кп. бр 2131/62 КО Параћин, мзв "Змич", чија је
површина 44,62 ари уписана на Општину Параћин, а
све по лн. бр. 1297 КО Параћин.
2.ОБАВЕЗУЈЕ СЕ MS KABLOVI DOO
PARAĆIN, са седиштем у Параћиу, улица Михајла
Пупина 8А/4 Параћин да сноси трошкове промене
намене - претварања пољопривредног земљишта у
грађевинско, а Управа за инвестиције и управљања
имовином да изврши претварања пољопривредног
земљишта у грађевинско.
3.ОБАВЕЗУЈЕ СЕ MS KABLOVI DOO
PARAĆIN, са седиштем у Параћину, улица Михајла
Пупина 8А/4 Параћин да у року од 30 дана од дана
коначности овог решења закључи Уговор са Управом
за инвестиције и управљање имовином општине
Параћин.
4. Уколико стицалац у року од 30 дана од
дана коначности овог решења не закључи Уговор са
Управом за инвестиције и управљање имовином
општине Параћин губи право на повраћај депозита, а
решење се поништава.
5. Ако стицалац у року од 3 године од дана
потписивања уговора са Управом за инвестиције и
управљање имовином општине Параћин не приведе
намени парцелу или не изврши знатније радове

утврдиће се престанак права својине на земљишту из
става 1 овог решења.
Образложење
Скупштина општине Параћин је на седници
одржаној дана 22.07.2010.год усвојила Одлуку о
давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта
на територији општине Параћин ("Сл. лист општине
Параћин" бр. 12/2010), а ради изградње објеката у
оквиру индустријске зоне "Змич" у Параћину, у
складу са Планом детаљне регулације индустријске
зоне "Змич" у Параћину ("Сл. лист општине
Параћин" бр. 1/05) и Планом генералне регулације
насељеног места Параћин ("Сл. лист општине
Параћин" бр.10/2011). У складу са наведеном
одлуком, као и Одлуком о отуђењу и давање у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини ("Сл. лист
општине Параћин" бр. 18/09, 9/2011, 20/2012 и
1/2013, 4/2014 и 29/2016), Комисија за спровођење
поступка отуђења и давања у закуп грађевинског
земљишта је донела Одлуку и расписала Јавни оглас
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на
територији општине Параћин ради изградње путем
прикупљања писмених понуда бр. 04-46473/2016.године и исти објавила у дневном листу
"Вечерње новости" дана 17. септембра 2016.године.
Како је по Јавном огласу поступак отварања понуда
и избор најбољег понуђача заказан сваког 18–ог у
месецу, почев од 18.октобра закључно са
18.03.2017.год. за време док траје оглас од 6 месеци,
Комисија је приступила отварању понуда дана
20.02.2017.године у 10,00 часова (првог наредног
радног дана) и утврдила да је за кп.бр. 2131/62 КО
Параћин, чија је површина 44,62 ара, која је у Јавном
огласу означена као локација О пристигла је једна
уредна и благовремена пријава, и то понуда:
1. Понуда под бројем 464-4/2017-VI-03 од
14.02.2017. године, и то понуда MS KABLOVI DOO
PARAĆIN, са седиштем у Параћину, улица Михајла
Пупина 8А/4 Параћин чији је законски заступник
Милутин Марјановић, директор из Својнова
Параћин, чија је понуда гласила на износ од 316 евра
по ару и који је уплатио депозит од 18% од почетне
цене, у износу од 349.729,04 динара, на дан
14.02.2017. године као дан уплате депозита, и који је
у понуди истакао да ће преостали износ цене за
отуђење земљишта иплатити у 24 једнаких рата, као
и да ће трошкове претварања пољопривредног у
грађевинско
земљиште
платити једнократно,
приликом закључења уговора
Како је за предметну локацију, пристигла
једна благовремена и уредна понуда, Комисија за
спровођење поступка отуђења и давања у закуп
грађевинског земљишта је у поступку отварања
писаних понуда и избора најбољег понуђача
одржаног дана 20.02.2017.године у 10,00 часова у
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просторијама општине Параћин донела Одлуку, у
складу са чл. 24-35 Одлуке о отуђењу и давање у
закуп грађевинског земљишта у јавној својини ("Сл.
лист општине Параћин" бр. 18/09, 9/2011, 20/2012 и
1/2013, 4/2014 и 29/2016 ) најбољим понуђачем за
непокретност из става 1 диспозитива овог решења
прогласила, MS KABLOVI DOO PARAĆIN, са
седиштем у Параћину, улица Михајла Пупина 8А/4
Параћин чија је понуда гласила на износ од 316 евра
по ару, па укупна цена за предметну кп.бр. 2131/62
КО Параћин, чија је површина 44,62 ари износи
14.551,80 евра у динарској противвредности према
средњем курсу НБС на дан уплате.
На основу свега образложеног, а сходно чл.
99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник
РС" бр.72/09, 81/09, 24/11, 121/2012, 42/2013, 50/2013
и 132/2014) и Одлуке о отуђењу и давање у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини ("Сл. лист
општине Параћин" бр. 18/09, 9/2011, 20/2012, 1/2013,
4/2014 и 29/2016), 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: MS KABLOVI DOO PARAĆIN, са
седиштем у Параћину, улица Михајла Пупина 8А/4
Параћин, ОП Параћин, Управи за инвестиције и
управљање имовином општине Параћин и за
предмет.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН,
Број: 464-19/2017-II од 09.03.2017. 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 09.03.2017. године, донела је
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OДЛУКУ
O УТВРЂИВАЊУ РАДНОПРАВНОГ СТАТУСА
ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЖАРКА
САВИЋА
1. Утврђује се да је Жарко Савић,
електроинжењер из Рашевице, члан Општинског
већа општине Параћин на сталном раду у општини,
почев од дана избора на ову функцију, 02.02.2017.
године.
2. Решење о плати изабраног лица из тач.1.
Одлуке донеће Комисија за кадровска и
административна питања и јавна признања
Скупштине општине Параћин, на основу утврђених
коефицијената за обрачун и исплату плата
изабраних, именованих и постављених лица.
3. Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 112-84/2017-II од 09.03.2017. 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 и
83/14) и члaна 32. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр.13/08, 121/12,
13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 14. Одлуке о
оснивању Позоришта ''Параћин'' у Параћину
(''Службени лист општине Параћин, број 31/16)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 09.03.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
ОДРЕЂУЈЕ се лице које ће у поступку
регистрације ''Позоришта'' Параћин у Параћину,
обављати послове из надлежности директора и то:
-Mарко Шћепановић дипломирани академски
вајар из Параћина.
II
Лице из тачке 1. овог решења овлашћено је да
обавља послове из надлежности директора
Позоришта ''Параћин'' у Параћину до регистарције
ове установе.
III
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-43/2017-II од 09.03.2017. године
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу чл.32 Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 17 Одлуке
о оснивању Позоишта ''Параћин'' у Параћину
(''Службени лист општине Параћин'', бр.31/16),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН на седници
одржаној 09.03.2017.године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешњу и именовању вршилаца дужности
чланова Управног одбора Позоришта ''Параћин''
у Параћину
РАЗРЕШАВА СЕ вршилац дужности члана
Управног одбора Позоришта ''Параћин'' у Параћину,
и то:
-Катарина Миљаковић из Параћина.
II
ИМЕНУЈЕ СЕ вршилац дужности члана
Управног одбора Позоришта ''Параћин'' у Параћину,
и то:
-Стефан Нејков из Параћина.
III
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-29/2017-II од 09.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу чл.22. Закона о јавним службама
(''Службени гласник РС'' бр. 42/91 и 71/94) и чл.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 одржаној 09.03.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Надзорног
одбора Установе спортско-рекреативни центар
''Јединство'' Параћин
I
РАЗРЕШАВА СЕ члан Надзорног одбора
Установе спортско-рекреативни центар ''Јединство''
Параћин , и то:

-Драгослав Динић, члан;
II
ИМЕНУЈЕ СЕ члан Надзорног одбора
Установе спортско-рекреативни центар ''Јединство''
Параћин, и то:
-Милош Миладиновић.
III
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-33/2017-II од 09.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу чл.34. и 35. Пословника
Скупштине општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр.12/16 и 22/16), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној дана
09.03.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Савета за буџет
и финансије
I
РАЗРЕШАВА СЕ члан Савета за буџет и
финансије Скупштине општине Параћин и то:
-Милош Миладиновић, члан
II
ИМЕНУЈЕ СЕ члан Савета за буџет и
финансије Скупштине општине Параћин и то:
-Драгослав Динић, члан.
Решење објавити
општине Параћин''.

у

''Службеном

листу

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-34/2017-II од 09.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу чл.34. и 35. Пословника
Скупштине општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр.12/16 и 22/16), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној дана
09.03.2017. године, донела је

09.03.2017.
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РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Савета за
образовање и културу
I
РАЗРЕШАВА СЕ члан Савета за образовање
и културу Скупштине општине Параћин и то:

_
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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

-Марија Зекић, члан
II
ИМЕНУЈЕ СЕ члан Савета за образовање и
културу Скупштине општине Параћин и то:

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

-Славица Мркаљ, члан.
Решење објавити
општине Параћин''.

у

''Службеном

листу

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-40/2017-II од 09.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
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 ''Голубовац''
за 2017. годину

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 31.01.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-231/2017-I од 02.02.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 173. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16) и
члана 22. Пословника о раду општинског већа
општине Параћин („Сл.лист општине Параћин“, бр.
14/16), Општинско веће општине Параћин на
седници одржаној дана 03.02.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
прихода и расхода Meсне заједнице ''Голубац'' 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: 400-230/2017-I од 02.02.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Жалбена комисија општине
Параћин.
II
У Жалбену комисију, на период од 5 (пет)
година именују се:
За председника:
- Драгана Костић, дипл.правник
За чланове:
- Снежана Поповић, дипл. правник, и
- Јелена Костић, мастер економиста.
III
Задатак Жалбене комисије је да одлучује о
жалбама службеника на решења којима се одлучује о
њиховим правима и дужностима, као и о жалбама
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учесника интерног и јавног конкурса.
Жалбена комисија примењује закон којим се
уређује општи управни поступак.
IV
Жалбена комисија најмање једном годишње
подноси извештај о свом раду општинском већу
општине Параћин.
V
Чланови Жалбене комисије имају право на
накнаду за рад.
Накнада за рад председника и чланова
Жалбене комисије биће утврђена посебним
решењем.
VI
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Параћин“ и на интернет презентацији
општине Параћин.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
образовању Жалбене комисије општине Параћин
садржан је у члану 173. став 1 Закона о запосленима
у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16)
којим је регулисано да '' Жалбену комисију образује
Веће. ''
На основу напред наведеног Општинско веће
општине Параћин је на седници одржаној 03.02.2017.
године донело Решење као у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Ово Решење
је коначно и против њега се може покренути управни
спор надлежном суду у року од 30 дана.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-27/2017-III од 03.02.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 33. Пословника Скупштине
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’ бр.12/16, 22/16), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН на седници одржаној
03.02.2017. године, донело је
ОДЛУКУ
о измени и допуни Одлуке о додели просторија на
употребу одборничким групама у Скупштини
општине Параћин

Члан 1.
У Одлуци о додели просторија на употребу
одборничким групама у Скупштини општине
Параћин бр. 361-12/2016-01-III од 12.07.2016. године

(''Службени лист општине Параћин'' бр.20/16) у
члану 1. додаје се став 9 и гласи:
''-Одборничка група СПС-СДПС за рад одборничке
групе употребљаваће пословну просторију која се
налази у објекту бр. 1.на кп.бр. 2166/1 КО Параћин –
град, на II спрату, у улици Николе Пашића број 11 у
Параћину, и то:
-канцеларија број 6 површине 12,65м2.''
Члан 2.
Ова Одлука објaвљује се у "Службеном листу
општине Параћин".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 361-1/2017-III од 03.02.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
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. 400-244/2017-V-01 од 07.02.2017. 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
класификација 499000 – Средства резерве – текућа
резерва, одобравају се Управи за за инвестиције и
управљање имовином, средства у укупном износу
од 51.000,00 динара на име: - израда пројектне
документације за израду електро инсталација у
објекту МЗ Рашевица (50.000,00 динара) и отварања
нове апропријације 512000 у оквиру функције 360
(1.000,00 динара).
2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију утврђену у оквиру
раздела 6, глава 6.1 Управа за за инвестиције и
управљање имовином, програм 1101, програмска
активност 1101 – 0003, функционална класификација
620 развој заједнице, извор финансирања 01,
економска класификација 511000 Зграде и
грађевински објекти, тако да план средстава ове
апропријације за 2017. годину износи 37.636.650

09.03.2017.
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динара и нову апропријацију у оквиру финансијског
плана овог корисника, програм 0701, програмска
актвност 0701-0002, функционална класификација
360 јавни ред и безбедност некласификована на
другом месту , извор финансирања 01, економска
класификација 512000 Машине и опрема, у износу од
1.000 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
урбанизам,
финансије,
скупштинске и опште послове, обратила се
Председнику општине предлогом бр. 400-244/2017V-01 од 07.02.2017. године, да се Управи за за
инвестиције и управљање имовином одобре
додатна средства у износу од од 51.000,00 динара на
име: - израда пројектне документације за израду
електро инсталација у објекту МЗ Рашевица
(50.000,00 динара) и отварања нове апропријације
512000 у оквиру функције 360 (1.000,00 динара).
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: 400-235/2017-I од 08.02.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 46 Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/08,
83/14-др.закон и 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 12.02.2017. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
I
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на текст писма
Општине Параћин компанији Delphi Europen
Holdings Limited, које је Одељење за јавне службе и
ЛЕР Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове oпштине Параћин доставило
Општинском већу, писмо представља оквир за
понуду компанији Delphi Europen Holdings Limited.
2. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Одељење за јавне
службе и ЛЕР Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове oпштине Параћин да

_
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води разговоре са компанијом Delphi Europen
Holdings Limited.
II
Oвaј закључак објавити ''Службеном листу
општине Параћин''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-33/2017-III од 12.02.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 46. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/2014 - други
закон и 101/2016 - други закон), члана 54. став 2.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), чл. 46. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), члана 6. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 31/16) и
предлога Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове Општине
Параћин број 400-236/2017-V-01 од 06.02.2017.
године, Општинско веће општине Параћин,
разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-236/2017-V-01 од
06.02.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају
плаћање у више година Управи за инвестиције и
управљање имовином општине Параћин
I
ДАЈЕ СЕ сагласност Управи за инвестиције
и управљање имовином на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају плаћање
у више година, за пројекат ''Извођење радова на
уређењу и изградњи канала за одвод атмосферских и
бујичних вода у сеоским МЗ: Извор, Клачевица,
Својново, Текија, Дреновац, Голубовац, Лешје и
Поточац'' који ће се реализовати преко Буџетског
фонда за заштиту животне средине.
II
Решење објавити у
општине Параћин’’.

‘’Службеном

листу

Образложење
У складу са чланом 54. став 2. и став 4.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
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Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин обратио се захтевом Општинском
већу општине Параћин ради давања сагласности на
преузимање обавеза по уговору за капиталне
пројекте који захтевају плаћање у више година
конкретно за пројекат ''Извођење радова на уређењу
и изградњи канала за одвод атмосферских и бујичних
вода у сеоским МЗ: Извор, Клачевица, Својново,
Текија, Дреновац, Голубовац, Лешје и Поточац'' који
ће се реализовати преко Буџетског фонда за заштиту
животне средине.
Разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-236/2017-V-01 од
06.02.2017. године, Општинско веће Општине
Параћин на седници одржаној 13.02.2017. године,
једногласно је дало сагласност на наведени захтев и
донело решење као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-291/2017-III од 13.02.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 46 Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/08,
83/14-др.закон, 101/16-др. закон), чл. 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 о раду Општинског
већа општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'',
бр.14/16),
ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
21.02.2017. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Модел Уговора о
реализовању
годишњег
програма
спортске
организације којима се остварују потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин и
овлашћује се председник општине Параћин Саша
Пауновић да исти потпише.
II
Овај закључак објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-38/2017-III од 21.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
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 Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
бр. 400-308/2017-V-01 од 20.02.2017. године,
Председник општине Параћин доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2015. годину, Раздео 4, глава 4.1
– Општинска управа, програмска активност 06020001, функција 130 – Опште услуге, економска
класификација 499000 – Средства резерве – текућа
резерва, одобравају се Управи за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове –
''Апотека Параћин'' Параћин, средства у укупном
износу од 390.000,00 динара на име: - измене
пројекта адаптације објекта са пројектом енергетске
ефикасности (200.000,00 динара); израде пројекта
заштите од пожара (60.000,00 динара) и трошкова
надзора над извођењем радова (130.000,00 динара).
2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријације утврђене у оквиру
раздела 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, глава 5.9 Здравство,
програм 0801, програмска активност 0801-0001,
функција 721 – опште медицинске услуге, економска
класификација
464100
Текуће
дотације
организацијама обавезног социјалног осигурања,
тако да укупан план средстава ове апропријације за
2017. годину (извор финансирања 01) износи
38.277.000 динара (нови трошак 424 специјализоване
услуге 60.000 динара); 464200 Капиталне дотације
организацијама обавезног социјалног осигурања,
тако да укупан план средстава ове апропријације за
2017. годину (извор финансирања 01) износи
3.830.000 динара (нови трошак 511 Зграде и
грађевински објекти 330.000 динара), а у делу који се
односи на подглаву 5.92 Апотека Параћин,
програмска активност 0801-0001, функција 721 –
опште медицинске услуге, економска класификација
464100 Текуће дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања, тако да укупан план средстава
ове апропријације за 2017. годину (извор
финансирања 01) износи 25.577.000 динара (нови
трошак 424 специјализоване услуге 60.000 динара);
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464200
Капиталне
дотације
организацијама
обавезног социјалног осигурања, тако да укупан план
средстава нове апропријације за 2017. годину (извор
финансирања 01) износи 330.000 динара (нови
трошак 511 Зграде и грађевински објекти 330.000
динара).
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије и буџет.
4.Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
ЗУ ''Апотека Параћин'' Параћин, обратила се
Председнику општине захтевом бр. - од 13.02.2017.
године, којим тражи додатна средства у износу од
390.000,00 динара на име: - измене пројекта
адаптације објекта са пројектом енергетске
ефикасности (200.000,00 динара); израде пројекта
заштите од пожара (60.000,00 динара) и трошкова
надзора над извођењем радова (130.000,00 динара).
Решавајући по поднетом захтеву, у складу са датим
предлогом Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 400308/2017- V -01 од 20. 02. 2017. године , донета је
одлука као у изреци овог решења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-297/2017-I од 22.02.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 46.тачка 1. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др.закон и 101/16), члана 46. тачка 1. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’ бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16), члана 22. Пословника о раду Општинског
већа општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин'',
бр.14/16),
ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
21.02.2017. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
I
УСВАЈАЈУ СЕ :
1. Ревидирани план и програм рада за 2017.
годину Спортског савеза општине Параћин
2. Ревидирани план и програм рада за 2017.
годину Савеза за школски спорт општине
Параћин
3. Ревидирани план и програм рада за 2017.
годину Клуба кошаркаша у колицима ''Тигар''
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Параћин
4. Ревидирани план и програм рада за 2017.
годину Атлеског клуба СФС ''Борац''
5. Ревидирани план и програм рада за 2017.
годину Пливачког клуба ''Делта'' Параћин
6. Ревидирани план и програм рада за 2017.
годину Атлетског клуба Параћин
7. Ревидирани план и програм рада за 2017.
годину Гимнастичког клуба Параћин
8. Ревидирани план и програм рада за 2017.
годину Одбојкашког клуба Параћин
9. Ревидирани план и програм рада за 2017.
годину Карате клуба ''Црница'' Параћин
10. Ревидирани план и програм рада за 2017.
годину Стрељачког клуба СФС Борац
Параћин
11. Ревидирани план и програм рада за 2017.
годину Шаховског клуба Параћин
12. Ревидирани план и програм рада за 2017.
годину Аеро клуба ''Наша крила''
13. Ревидирани план и програм рада за 2017.
годину Ауто картинг клуба ''Карт-спринт''
Параћин
14. Ревидирани план и програм рада за 2017.
годину Омладинског шаховског клуба
Параћин
15. Ревидирани план и програм рада за 2017.
годину Стонотениског клуба ''СФС Борац''
Параћин
16. Ревидирани план и програм рада за 2017.
годину Одбојкашког клуба ''Борац'' Параћин
II
Oвaј Закључак објавити ''Службеном листу
општине Параћин''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-38/2017-III од 21.02.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 46. тачка 1. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’
бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16), члана 46. тачка 1.
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’ бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), члана 22. Пословника о раду
Општинског већа општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин'', бр.14/16), ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 22.02.2017. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
I
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УСВАЈАЈУ СЕ :
1. Ревидирани план и програм рада за 2017.
годину Рукометног клуба Параћин
2. Ревидирани план и програм рада за 2017.
годину Планинарског клуба ''Јаворак''
3. Ревидирани план и програм рада за 2017.
годину Карате клуба ''Самурај Параћин''
4. Ревидирани план и програм рада за 2017.
годину Орјентиринг клуба Параћин
5. Ревидирани план и програм рада за 2017.
годину Организације спортских риболоваца
Мрена
6. Ревидирани план и програм рада за 2017.
годину Спортског клуба ''Катори''
7. Ревидирани план и програм рада за 2017.
годину
Пливачког
клуба
''Посејсдон''
Параћин
8. Ревидирани план и програм рада за
2017.годину Кошаркашког клуба Параћин
II
Oвaј Закључак објавити ''Службеном листу
општине Параћин''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-39/2017-III од 22.02.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 60. став 3. Закон о
пољопривредном земљишту (‘’Службени гласник
РС’’, бр.62/06 и 41/09), чл. 44. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон) 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 Параћин донео је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за давање мишљења на
годишњи Програм заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта
I
Формира се Комисија за давање мишљења на
годишњи Програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у саставу:
1. Стојан Столић, Параћин, председник, дипл.
инжењер пољопривреде
2. Миливоје Вучковић, Стрижа, члан, носилац
регистрованог пољопривредног газдинства
3. Марина Васић, Стрижа, члан, носилац
регистрованог пољопривредног газдинства
4. Љубиша Милошевић, Чепуре, члан, носилац

регистрованог пољопривредног газдинства
5. Слободан Микић,
Горње Видово, члан,
носилац регистрованог пољопривредног
газдинства
II
Задатак Комисије је да размотри предлог
годишњег Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта и да своје мишљење на
исти.
III
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-28/2017-I од 22.02.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 44. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), Председник
општине Параћин, уз позитивно мишљење
Општинског већа општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду и пословању са
финансијским извештајем за 2016. годину ОШ
''Момчило Поповић Озрен'' Параћин у Параћину који
је усвојио Школски одбор ове установе на седници
одржаној 18.01.2017. године
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-53/2017-I од 22.02.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 44. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), Председник
општине Параћин, уз позитивно мишљење
Општинског већа општине Параћин, донео јe
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РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду и пословању са
финансијским извештајем за 2016. годину ОШ
''Стеван Јаковљевић'' Параћин у Параћину који је
усвојио Школски одбор ове установе на седници
одржаној 19.01.2017. године

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду и пословању са
финансијским извештајем за 2016. годину ОШ
''Бранко Радичевић'' у Поповцу који је усвојио
Школски одбор ове установе на седници одржаној
20.01.2017. године

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

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-57/2017-I од 22.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-69/2017-I од 27.02.2017. године

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

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

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 44. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), Председник
општине Параћин, уз позитивно мишљење
Општинског већа општине Параћин, донео јe

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07,83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 44. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), Председник
општине Параћин, уз позитивно мишљење
Општинског већа општине Параћин, донео јe

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду и пословању са
финансијским извештајем за 2016. годину ОШ
''Бранко Крсмановић'' у Доњој Мутници који је
усвојио Школски одбор ове установе на седници
одржаној 19.01.2017. године

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду и пословању са
финансијским извештајем
за
2016.
годину
ОШ''Бранко Крсмановић'' у Сикирици који је усвојио
Школски одбор ове установе на седници одржаној
20.01.2017. године
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-58/2017-I од 22.02.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 44. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), Председник
општине Параћин, уз позитивно мишљење
Општинског већа општине Параћин, донео јe

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-70/2017-I од 27.02.2017. 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-др.закон) и чл.44. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’ број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16) и члана 1. Одлуке о овлашћењу Председника
општине Параћин за давање сагласности на
Правилнике о раду јавних предузећа (''Службени
лист општине Параћин'', број 1/2015), и члана 9.
Одлуке о максималном броју запослених на
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неодређено време у Општинској управи, јавним
предузећима и установама општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'', бр.23/2015,
6/16, 7/16, 28/16 и 3/17), ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, разматрајући Правилник о организацији
и систематизацији послова број 1/2016 oд 26.12.2016.
године, уз позитивно мишљење Одељења за јавне
службе и ЛЕР, донео је

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 44. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), Председник
општине Параћин, уз позитивно мишљење
Општинског већа општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
организацији и систематизацији послова у
установи Дома омладине ''Параћин'' у Параћину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о
организацији и систематизацији послова број 1/2016
oд 26.12.2016. године у установи Дома омладине
''Параћин'' у Параћину.
II
Ово Решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
Образложење
Установа Дом омладине ''Параћин'' у
Параћину поднела је Председнику општине Параћин
захтев за давање сагласности на Правилник о
организацији и систематизацији послова број 1/2016
oд 26.12.2016. године у установи Дома омладине
''Параћин'' у Параћину.
Одељење за јавне службе и локални
економски развој разматрало је наведени захтев и
доставило позитивно мишљење
председнику
општине на исти, у коме се каже да је захтев у складу
са Одлуком о максималном броју запослених на
неодређено време у Општинској управи, јавним
предузећима и установама општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 23/2015,
6/2016, 7/2016, 28/2016 и 3/2017).
У складу са чланом 1. Одлуке о овлашћењу
Председника
општине
Параћин
за
давање
сагласности на Правилнике о раду јавних предузећа
(''Службени лист општине Параћин'', број 1/2015),
којим је прописано да Председник општине даје
сагласност на Правилнике о раду јавних предузећа
чији је оснивач општина Параћин, уз позитивно
мишљење Одељења за јавне службе и ЛЕР,
Председник општине Параћин донео је решење као у
диспозитиву.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-17/2017-I од 28.02.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду и пословању са
финансијским извештајем
за
2016.
годину
Машинско-електротехничке школе у Параћину који
је усвојио Школски одбор ове установе на седници
одржаној 20.01.2017. године
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-66/2017-I од 01.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 44. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
13/08, 12/12, 13/12, 17/13,17/14 и 25/16), Председник
општине Параћин, уз позитивно мишљење
Општинског већа општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду и пословању са
финансијским извештајем
за
2016.
годину
ОШ''Радоје Домановић'' у Параћину који је усвојио
Школски одбор ове установе на седници одржаној
30.01.2017. године
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-54/2017-I од 01.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

09.03.2017.

_
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На основу члана 95. Закон о запосленима у
аутономним покрајинама и jeдиницама локалне
самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 21/2016), и
члана 22. Пословника о раду Општинског већа
општине Параћин („Сл. лист општине Параћин“
бр.14/16), Општинско веће општине Параћин, дана
02.03.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА
УПРАВЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И УПРАВЉАЊЕ
ИМОВИНОМ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
I
Образује се Конкурсна комисија за
спровођење јавног конкурса за попуњавање положаја
у саставу:
1. Драгана
Костић,
дипл,
правница,
председница,
2. Јелена Костић, дипл. мен., чланица,
3. Драган Младеновић, правник, члан.
II
Задатак комисије је да спроведе изборни
поступак по јавном конкурсу за попуњавање
положаја Начелник Управе за инвестиције и
управљање имовином.
По окончаном изборном поступку конкурсна
комисија саставља листу од највише три кандидата
за сваки положај који се попуњава, који су са
најбољим резултатом испунили мерила прописана за
избор.
Листу
кандидата
конкурсна
комисија
доставља Општинском већу општине Параћин.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном
листу општине Параћин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-36/2017-III од 02.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 46. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/2014 - други
закон и 101/2016 - други закон), члана 54. став 2.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), чл. 46. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ 13/08,
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12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), члана 6. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 31/16) и
предлога Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове Општине
Параћин број 400-345/2017-V-01 од 01.03.2017.
године, Општинско веће општине Параћин,
разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-345/2017-V-01 од
01.03.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају
плаћање у више година Управи за инвестиције и
управљање имовином општине Параћин
I
ДАЈЕ СЕ сагласност Управи за инвестиције
и управљање имовином на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају плаћање
у више година, за пројекат ''Пројекат реконструкције
паркетне подлоге у СРЦ ''7. Јули'' 2017-2019. година.''
који ће се реализовати у Финансијском плану Управе
за инвестиције и управљање имовином општине
Параћин у 2017. години.
II
Решење објавити у ‘’Службеном
листу
општине Параћин’’.
Образложење
У складу са чланом 54. став 2. и став 4.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин обратио се захтевом Општинском
већу општине Параћин ради давања сагласности на
преузимање обавеза по уговору за капиталне
пројекте који захтевају плаћање у више година
конкретно за пројекат '''Пројекат реконструкције
паркетне подлоге у СРЦ ''7. Јули'' 2017-2019.
година.''' који ће се реализовати у Финансијском
плану Управе за инвестиције и управљање имовином
општине Параћин у 2017. години.
Разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-345/2017-V-01 од
01.03.2017.године, Општинско веће Општине
Параћин на седници одржаној 02.03.2017. године,
једногласно је дало сагласност на наведени захтев и
донело решење као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-258/2017-III од 02.03.2017. године
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 46. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/2014 - други
закон и 101/2016 - други закон), члана 54. став 2.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), чл. 46. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), члана 6. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 31/16) и
предлога Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове Општине
Параћин број 400-344/2017-V-01 од 01.03.2017.
године, Општинско веће општине Параћин,
разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-344/2017-V-01 од
01.03.2017.године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају
плаћање у више година Управи за инвестиције и
управљање имовином општине Параћин
I
ДАЈЕ СЕ сагласност Управи за инвестиције
и управљање имовином на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају плаћање
у више година, за пројекат ''Пројекат изградње
фонтане и уређења трга у центру града 2017.-2019.
година'' који ће се реализовати у Финансијском
плану Управе за инвестиције и управљање имовином
општине Параћин у 2017. години.
II
Решење објавити у
општине Параћин’’.

‘’Службеном

листу

Образложење
У складу са чланом 54. став 2. и став 4.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин обратио се захтевом Општинском
већу општине Параћин ради давања сагласности на
преузимање обавеза по уговору за капиталне
пројекте који захтевају плаћање у више година
конкретно за пројекат '''Пројекат изградње фонтане
и уређења трга у центру града 2017.-2019. година '''

који ће се реализовати у Финансијском плану Управе
за инвестиције и управљање имовином општине
Параћин у 2017. години.
Разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-344/2017-V-01 од
01.03.2017.године, Општинско веће Општине
Параћин на седници одржаној 02.03.2017. године,
једногласно је дало сагласност на наведени захтев и
донело решење као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-259/2017-III од 02.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 46. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/2014 - други
закон и 101/2016 - други закон), члана 54. став 2.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), чл. 46. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), члана 6. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 31/16) и
предлога Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове Општине
Параћин број 400-343/2017-V-01 од 01.03.2017
године, Општинско веће општине Параћин,
разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-343/2017-V-01 од
01.03.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају
плаћање у више година Управи за инвестиције и
управљање имовином општине Параћин
I
ДАЈЕ СЕ сагласност Управи за инвестиције
и управљање имовином на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају плаћање
у више година, за пројекат ''Пројекат изградње стазе
за трчање на ''Борцу'' 2017.-2019. година'' који ће се
реализовати у Финансијском плану Управе за
инвестиције и управљање имовином општине
Параћин у 2017. години.
II
Решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.

09.03.2017.

_
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Образложење
У складу са чланом 54. став 2. и став 4.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин обратио се захтевом Општинском
већу општине Параћин ради давања сагласности на
преузимање обавеза по уговору за капиталне
пројекте који захтевају плаћање у више година
конкретно за пројекат '''Пројекат изградње стазе за
трчање на ''Борцу'' 2017.-2019. година'' који ће се
реализовати у Финансијском плану Управе за
инвестиције и управљање имовином општине
Параћин у 2017. години.
Разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-343/2017-V-01 од
01.03.2017. године, Општинско веће Општине
Параћин на седници одржаној 02.03.2017. године,
једногласно је дало сагласност на наведени захтев и
донело решење као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-260/2017-III од 02.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 46. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/2014 - други
закон и 101/2016 - други закон), члана 54. став 2.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), чл. 46. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), члана 6. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 31/16) и
предлога Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове Општине
Параћин број 400-342/2017-V-01 од 01.03.2017.
године, Општинско веће општине Параћин,
разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-342/2017-V-01 од
01.03.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају
плаћање у више година Управи за инвестиције и
управљање имовином општине Параћин

_
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I
ДАЈЕ СЕ сагласност Управи за инвестиције
и управљање имовином на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају плаћање
у више година, за пројекат ''Пројекат изградње
тениског терена на ''Борцу'' 2017.-2018. година'' који
ће се реализовати у Финансијском плану Управе за
инвестиције и управљање имовином општине
Параћин у 2017. години.
II
Решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
Образложење
У складу са чланом 54. став 2. и став 4.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин обратио се захтевом Општинском
већу општине Параћин ради давања сагласности на
преузимање обавеза по уговору за капиталне
пројекте који захтевају плаћање у више година
конкретно за пројекат '''Пројекат изградње тениског
терена на ''Борцу'' 2017.-2018. година'' који ће се
реализовати у Финансијском плану Управе за
инвестиције и управљање имовином општине
Параћин у 2017. години.
Разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-342/2017-V-01 од
01.03.2017. године, Општинско веће Општине
Параћин на седници одржаној 02.03.2017. године,
једногласно је дало сагласност на наведени захтев и
донело решење као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-261/2017-III од 02.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 46. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/2014 - други
закон и 101/2016 - други закон), члана 54. став 2.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), чл. 46. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), члана 6. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 31/16) и
предлога Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове Општине
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Параћин број 400-340/2017-V-01 од 01.03.2017.
године, Општинско веће општине Параћин,
разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-340/2017-V-01 од
01.03.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају
плаћање у више година Управи за инвестиције и
управљање имовином општине Параћин
I
ДАЈЕ СЕ сагласност Управи за инвестиције
и управљање имовином на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају плаћање
у више година, за пројекат ''Пројекат реконструкције
градске апотеке 2017.-2018.година'' који ће се
реализовати у Финансијском плану Управе за
инвестиције и управљање имовином општине
Параћин у 2017. години.
II
Решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
Образложење
У складу са чланом 54. став 2. и став 4.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин обратио се захтевом Општинском
већу општине Параћин ради давања сагласности на
преузимање обавеза по уговору за капиталне
пројекте који захтевају плаћање у више година
конкретно за пројекат '''Пројекат реконструкције
градске апотеке 2017.-2018.година'' који ће се
реализовати у Финансијском плану Управе за
инвестиције и управљање имовином општине
Параћин у 2017. години.
Разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-340/2017-V-01 од
01.03.2017. године, Општинско веће Општине
Параћин на седници одржаној 02.03.2017. године,
једногласно је дало сагласност на наведени захтев и
донело решење као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-263/2017-III од 02.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу чл. 46. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/2014 - други
закон и 101/2016 - други закон), члана 54. став 2.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), чл. 46. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), члана 6. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 31/16) и
предлога Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове Општине
Параћин број 400-349/2017-V-01 од 01.03.2017.
године, Општинско веће општине Параћин,
разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-349/2017-V-01 од
01.03.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају
плаћање у више година Управи за инвестиције и
управљање имовином општине Параћин
I
ДАЈЕ СЕ сагласност Управи за инвестиције
и управљање имовином на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају плаћање
у више година, за пројекат ''Пројекат изградње
канализације у МЗ Доња Мутница 2017.-2018.
година'' који ће се реализовати у Финансијском
плану Управе за инвестиције и управљање имовином
општине Параћин.
II
Решење објавити у ‘’Службеном
листу
општине Параћин’’.
Образложење
У складу са чланом 54. став 2. и став 4.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин обратио се захтевом Општинском
већу општине Параћин ради давања сагласности на
преузимање обавеза по уговору за капиталне
пројекте који захтевају плаћање у више година
конкретно за пројекат ''Пројекат изградње
канализације у МЗ Доња Мутница 2017.-2018.
година'' који ће се реализовати преко Управе за
инвестиције и управљање имовином општине
Параћин.
Разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове

09.03.2017.
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општине Параћин, број 400-349/2017-V-01 од
01.03.2017 .године, Општинско веће Општине
Параћин на седници одржаној 02.03.2017. године,
једногласно је дало сагласност на наведени захтев и
донело решење као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-254/2017-III од 02.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 46. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/2014 - други
закон и 101/2016 - други закон), члана 54. став 2.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), чл. 46. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), члана 6. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 31/16) и
предлога Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове Општине
Параћин број 400-348/2017-V-01 од 01.03.2017.
године, Општинско веће општине Параћин,
разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-348/2017-V-01 од
01.03.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају
плаћање у више година Управи за инвестиције и
управљање имовином општине Параћин
I
ДАЈЕ СЕ сагласност Управи за инвестиције
и управљање имовином на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају плаћање
у више година, за пројекат ''Пројекат изградње
канализације у МЗ Доње Видово 2017.-2019.година''
који ће се реализовати у Финансијском плану Управе
за инвестиције и управљање имовином општине
Параћин у 2017. години.
II
Решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
Образложење
У складу са чланом 54. став 2. и став 4.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
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закон, 103/2015, и 99/2016), Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин обратио се захтевом Општинском
већу општине Параћин ради давања сагласности на
преузимање обавеза по уговору за капиталне
пројекте који захтевају плаћање у више година
конкретно за пројекат ''Пројекат изградње
канализације у МЗ Доње Видово 2017.-2019.година''
који ће се реализовати у Финансијском плану Управе
за инвестиције и управљање имовином општине
Параћин у 2017. години.
Разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-348/2017-V-01 од
01.03.2017. године, Општинско веће Општине
Параћин на седници одржаној 02.03.2017. године,
једногласно је дало сагласност на наведени захтев и
донело решење као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-255/2017-III од 02.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 46. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/2014 - други
закон и 101/2016 - други закон), члана 54. став 2.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), чл. 46. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), члана 6. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 31/16) и
предлога Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове Општине
Параћин број 400-350/2017-V-01 од 01.03.2017.
године, Општинско веће општине Параћин,
разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-350/2017-V-01 од
01.03.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају
плаћање у више година Управи за инвестиције и
управљање имовином општине Параћин
I
ДАЈЕ СЕ сагласност Управи за инвестиције
и управљање имовином на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају плаћање
у више година, за пројекат ''Пројекат изградње јавне

92
________________________СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.4 ____ ____ _ 09.03.2017.
расвете у Адаклаској улици 2017-2018. година'' који
ће се реализовати у Финансијском плану Управе за
инвестиције и управљање имовином општине
Параћин.
II
Решење објавити у ‘’Службеном
листу
општине Параћин’’.
Образложење
У складу са чланом 54. став 2. и став 4.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин обратио се захтевом Општинском
већу општине Параћин ради давања сагласности на
преузимање обавеза по уговору за капиталне
пројекте који захтевају плаћање у више година
конкретно за пројекат ''Пројекат изградње јавне
расвете у Адаклаској улици 2017-2018. година '' који
ће се реализовати преко Управе за инвестиције и
управљање имовином општине Параћин.
Разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-350/2017-V-01 од
01.03.2017. године, Општинско веће Општине
Параћин на седници одржаној 02.03.2017. године,
једногласно је дало сагласност на наведени захтев и
донело решење као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-251/2017-III од 02.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 46. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/2014 - други
закон и 101/2016 - други закон), члана 54. став 2.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), чл. 46. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), члана 6. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 31/16) и
предлога Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове Општине
Параћин број 400-347/2017-V-01 од 01.03.2017.
године, Општинско веће општине Параћин,
разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-347/2017-V-01 од
01.03.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају
плаћање у више година Управи за инвестиције и
управљање имовином општине Параћин
I
ДАЈЕ СЕ сагласност Управи за инвестиције
и управљање имовином на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају плаћање
у више година, за пројекат ''Пројекат изградње
тротоара 2017.-2019. година'' који ће се реализовати у
Финансијском плану Управе за инвестиције и
управљање имовином општине Параћин у 2017.
години.
II
Решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
Образложење
У складу са чланом 54. став 2. и став 4.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин обратио се захтевом Општинском
већу општине Параћин ради давања сагласности на
преузимање обавеза по уговору за капиталне
пројекте који захтевају плаћање у више година
конкретно за пројекат ''Пројекат изградње тротоара
2017.-2019. година'' који ће се реализовати у
Финансијском плану Управе за инвестиције и
управљање имовином општине Параћин у 2017.
години.
Разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-347/2017-V-01 од
01.03.2017. године, Општинско веће Општине
Параћин на седници одржаној 02.03.2017. године,
једногласно је дало сагласност на наведени захтев и
донело решење као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-256/2017-III од 02.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 46. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/2014 - други
закон и 101/2016 - други закон), члана 54. став 2.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), чл. 46. Статута општине
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Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), члана 6. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 31/16) и
предлога Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове Општине
Параћин број 400-329/2017-V-01 од 01.03.2017.
године, Општинско веће општине Параћин,
разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-329/2017-V-01 од
01.03.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају
плаћање у више година Управи за инвестиције и
управљање имовином општине Параћин
I
ДАЈЕ СЕ сагласност Управи за инвестиције
и управљање имовином на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају плаћање
у више година, за пројекат ''Пројекат изградње
главног колектора Дреновац-Стрижа 2017.-2018.
година'' који ће се реализовати преко Финансијског
плана Управе за инвестиције и управљање имовином
општине Параћин у 2017. години.
II
Решење објавити у
општине Параћин’’.

‘’Службеном

листу

Образложење
У складу са чланом 54. став 2. и став 4.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин обратио се захтевом Општинском
већу општине Параћин ради давања сагласности на
преузимање обавеза по уговору за капиталне
пројекте који захтевају плаћање у више година
конкретно за пројекат ''Пројекат изградње главног
колектора Дреновац-Стрижа 2017.-2018.година'' који
ће се реализовати преко Финансијског плана Управе
за инвестиције и управљање имовином општине
Параћин у 2017.години.
Разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-329/2017-V-01 од
01.03.2017.године, Општинско веће Општине
Параћин на седници одржаној 02.03.2017. године,
једногласно је дало сагласност на наведени захтев и
донело решење као у диспозитиву.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-246/2017-III од 02.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 46. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/2014 - други
закон и 101/2016 - други закон), члана 54. став 2.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), чл. 46. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), члана 6. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 31/16) и
предлога Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове Општине
Параћин број 400-330/2017-V-01 од 01.03.2017.
године, Општинско веће општине Параћин,
разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-330/2017-V-01 од
01.03.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају
плаћање у више година Управи за инвестиције и
управљање имовином општине Параћин
I
ДАЈЕ СЕ сагласност Управи за инвестиције
и управљање имовином на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају плаћање
у више година, за пројекат ''Пројекат пројектовања
сеоске, градске канализационе и водоводне мреже
2017.-2018.година'' који ће се реализовати преко
Финансијског плана Управе за инвестиције и
управљање имовином општине Параћин у 2017.
години.
II
Решење објавити у ‘’Службеном
листу
општине Параћин’’.
Образложење
У складу са чланом 54. став 2. и став 4.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин обратио се захтевом Општинском
већу општине Параћин ради давања сагласности на
преузимање обавеза по уговору за капиталне
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пројекте који захтевају плаћање у више година
конкретно за пројекат ''Пројекат пројектовања
сеоске, градске канализационе и водоводне мреже
2017.-2018.година'' који ће се реализовати преко
Финансијског плана Управе за инвестиције и
управљање имовином општине Параћин у
2017.години.
Разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-330/2017-V-01 од
01.03.2017. године, Општинско веће Општине
Параћин на седници одржаној 02.03.2017. године,
једногласно је дало сагласност на наведени захтев и
донело решење као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-250/2017-III од 02.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 46. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/2014 - други
закон и 101/2016 - други закон), члана 54. став 2.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), чл. 46. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), члана 6. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 31/16) и
предлога Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове Општине
Параћин број 400-331/2017-V-01 од 01.03.2017.
године, Општинско веће општине Параћин,
разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-331/2017-V-01 од
01.03.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају
плаћање у више година Управи за инвестиције и
управљање имовином општине Параћин
I
ДАЈЕ СЕ сагласност Управи за инвестиције
и управљање имовином на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају плаћање
у више година, за пројекат ''Пројекат изградње
главног вода до резервоара у МЗ Рашевица 2017.2018.година'' који ће се реализовати преко
Финансијског плана Управе за инвестиције и

управљање имовином општине Параћин у 2017.
години.
II
Решење објавити у ‘’Службеном
листу
општине Параћин’’.
Образложење
У складу са чланом 54. став 2. и став 4.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин обратио се захтевом Општинском
већу општине Параћин ради давања сагласности на
преузимање обавеза по уговору за капиталне
пројекте који захтевају плаћање у више година
конкретно за пројекат ''Пројекат изградње главног
вода до резервоара у МЗ Рашевица 2017.2018.година'' који ће се реализовати преко
Финансијског плана Управе за инвестиције и
управљање имовином општине Параћин у 2017.
години.
Разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-331/2017-V-01 од
01.03.2017. године, Општинско веће Општине
Параћин на седници одржаној 02.03.2017. године,
једногласно је дало сагласност на наведени захтев и
донело решење као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-253/2017-III од 02.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 46. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/2014 - други
закон и 101/2016 - други закон), члана 54. став 2.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), чл. 46. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), члана 6. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 31/16) и
предлога Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове Општине
Параћин број 400-339/2017-V-01 од 01.03.2017.
године, Општинско веће општине Параћин,
разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-339/2017-V-01 од
01.03.2017.године, доноси

09.03.2017.
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РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају
плаћање у више година Управи за инвестиције и
управљање имовином општине Параћин
I
ДАЈЕ СЕ сагласност Управи за инвестиције
и управљање имовином на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају плаћање
у више година, за пројекат ''Пројекат изградње
Културног центра 2017.-2018.година'' који ће се
реализовати преко Финансијског плана Управе за
инвестиције и управљање имовином општине
Параћин у 2017. години.
II
Решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
Образложење
У складу са чланом 54. став 2. и став 4.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин обратио се захтевом Општинском
већу општине Параћин ради давања сагласности на
преузимање обавеза по уговору за капиталне
пројекте који захтевају плаћање у више година
конкретно за пројекат ''Пројекат изградње Културног
центра 2017.-2018.година'' који ће се реализовати
преко Финансијског плана Управе за инвестиције и
управљање имовином општине Параћин у 2017.
години.
Разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-339/2017-V-01 од
01.03.2017. године, Општинско веће Општине
Параћин на седници одржаној 02.03.2017. године,
једногласно је дало сагласност на наведени захтев и
донело решење као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-264/2017-III од 02.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 46. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/2014 - други
закон и 101/2016 - други закон), члана 54. став 2.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), чл. 46. Статута општине
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Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), члана 6. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 31/16) и
предлога Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове Општине
Параћин број 400-338/2017-V-01 од 01.03.2017.
године, Општинско веће општине Параћин,
разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-338/2017-V-01 од
01.03.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају
плаћање у више година Управи за инвестиције и
управљање имовином општине Параћин
I
ДАЈЕ СЕ сагласност Управи за инвестиције
и управљање имовином на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају плаћање
у више година, за пројекат ''Пројекат изградње
свлачионица у МЗ Стрижа 2017.-2018.година'' који ће
се реализовати преко Финансијског плана Управе за
инвестиције и управљање имовином општине
Параћин у 2017. години.
II
Решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
Образложење
У складу са чланом 54. став 2. и став 4.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин обратио се захтевом Општинском
већу општине Параћин ради давања сагласности на
преузимање обавеза по уговору за капиталне
пројекте који захтевају плаћање у више година
конкретно за пројекат
''Пројекат изградње
свлачионица у МЗ Стрижа 2017.-2018.година'' који ће
се реализовати преко Финансијског плана Управе за
инвестиције и управљање имовином општине
Параћин у 2017. години.
Разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-338/2017-V-01 од
01.03.2017. године, Општинско веће Општине
Параћин на седници одржаној 02.03.2017. године,
једногласно је дало сагласност на наведени захтев и
донело решење као у диспозитиву.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-265/2017-III од 02.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 46. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/2014 - други
закон и 101/2016 - други закон), члана 54. став 2.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), чл. 46. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), члана 6. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 31/16) и
предлога Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове Општине
Параћин број 400-337/2017-V-01 од 01.03.2017.
године, Општинско веће општине Параћин,
разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-337/2017-V-01 од
01.03.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају
плаћање у више година Управи за инвестиције и
управљање имовином општине Параћин
I
ДАЈЕ СЕ сагласност Управи за инвестиције
и управљање имовином на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају плаћање
у више година, за пројекат пројекат ''Пројекат
изградње фудбалског терена у МЗ Лебина 2017.2018.година'' који ће се реализовати преко
Финансијског плана Управе за инвестиције и
управљање имовином општине Параћин у 2017.
години.
II
Решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
Образложење
У складу са чланом 54. став 2. и став 4.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин обратио се захтевом Општинском
већу општине Параћин ради давања сагласности на

преузимање обавеза по уговору за капиталне
пројекте који захтевају плаћање у више година
конкретно за пројекат пројекат''Пројекат изградње
фудбалског
терена
у
МЗ
Лебина
2017.2018.година''који
ће
се
реализовати
преко
Финансијског плана Управе за инвестиције и
управљање имовином општине Параћин у
2017.години.
Разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-337/2017-V-01 од
01.03.2017. године, Општинско веће Општине
Параћин на седници одржаној 02.03.2017. године,
једногласно је дало сагласност на наведени захтев и
донело решење као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-266/2017-III од 02.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 46. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/2014 - други
закон и 101/2016 - други закон), члана 54. став 2.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), чл. 46. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), члана 6. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 31/16) и
предлога Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове Општине
Параћин број 400-336/2017-V-01 од 01.03.2017.
године, Општинско веће општине Параћин,
разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-336/2017-V-01 од
01.03.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају
плаћање у више година Управи за инвестиције и
управљање имовином општине Параћин
I
ДАЈЕ СЕ сагласност Управи за инвестиције
и управљање имовином на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају плаћање
у више година, за пројекат ''Пројекат изградње и
реконструкције објеката у МЗ Трешњевица 2017.2019.година'''који ће се реализовати преко
Финансијског плана Управе за инвестиције и

09.03.2017.

_

управљање имовином
2017.години.
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општине

Параћин

II
Решење објавити у ‘’Службеном
општине Параћин’’.

у

листу

Образложење
У складу са чланом 54. став 2. и став 4.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин обратио се захтевом Општинском
већу општине Параћин ради давања сагласности на
преузимање обавеза по уговору за капиталне
пројекте који захтевају плаћање у више година
конкретно за пројекат ''Пројекат изградње и
реконструкције објеката у МЗ Трешњевица 2017.2019.година'' који ће се реализовати преко
Финансијског плана Управе за инвестиције и
управљање имовином општине Параћин у
2017.години.
Разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-336/2017-V-01 од
01.03.2017. године, Општинско веће Општине
Параћин на седници одржаној 02.03.2017. године,
једногласно је дало сагласност на наведени захтев и
донело решење као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-267/2017-III од 02.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 46. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/2014 - други
закон и 101/2016 - други закон), члана 54. став 2.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), чл. 46. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), члана 6. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 31/16) и
предлога Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове Општине
Параћин број 400-335/2017-V-01 од 01.03.2017.
године, Општинско веће општине Параћин,
разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-335/2017-V-01 од
01.03.2017. године, доноси

_
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РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају
плаћање у више година Управи за инвестиције и
управљање имовином општине Параћин
I
ДАЈЕ СЕ сагласност Управи за инвестиције
и управљање имовином на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају плаћање
у више година, за пројекат ''Пројекат полагања кабла
и изградње трафо станице 2017.-2018.година'' који ће
се реализовати преко Финансијског плана Управе за
инвестиције и управљање имовином општине
Параћин у 2017. години.
II
Решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
Образложење
У складу са чланом 54. став 2. и став 4.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин обратио се захтевом Општинском
већу општине Параћин ради давања сагласности на
преузимање обавеза по уговору за капиталне
пројекте који захтевају плаћање у више година
конкретно за пројекат ''Пројекат полагања кабла и
изградње трафо станице 2017.-2018.година'' ' који ће
се реализовати преко Финансијског плана Управе за
инвестиције и управљање имовином општине
Параћин у 2017.години.
Разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-335/2017-V-01 од
01.03.2017. године, Општинско веће Општине
Параћин на седници одржаној 02.03.2017. године,
једногласно је дало сагласност на наведени захтев и
донело решење као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-271/2017-III од 02.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 46. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/2014 - други
закон и 101/2016 - други закон), члана 54. став 2.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), чл. 46. Статута општине
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Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), члана 6. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 31/16) и
предлога Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове Општине
Параћин број 400-334/2017-V-01 од 01.03.2017.
године, Општинско веће општине Параћин,
разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-334/2017-V-01 од
01.03.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају
плаћање у више година Управи за инвестиције и
управљање имовином општине Параћин
I
ДАЈЕ СЕ сагласност Управи за инвестиције
и управљање имовином на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају плаћање
у више година, за пројекат ''Пројекат изградње
свлачионица у МЗ Горњој Мутници 2017.-2019.
година'' који ће се реализовати преко Финансијског
плана Управе за инвестиције и управљање имовином
општине Параћин у 2017. години.
II
Решење објавити у
општине Параћин’’.

‘’Службеном

листу

Образложење
У складу са чланом 54. став 2. и став 4.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин обратио се захтевом Општинском
већу општине Параћин ради давања сагласности на
преузимање обавеза по уговору за капиталне
пројекте који захтевају плаћање у више година
конкретно за пројекат
''Пројекат изградње
свлачионица у МЗ Горњој Мутници 2017.2019.година'' који ће се реализовати преко
Финансијског плана Управе за инвестиције и
управљање имовином општине Параћин у 2017.
години.
Разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-334/2017-V-01 од
01.03.2017. године, Општинско веће Општине
Параћин на седници одржаној 02.03.2017. године,
једногласно је дало сагласност на наведени захтев и
донело решење као у диспозитиву.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-268/2017-III од 02.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 46. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/2014 - други
закон и 101/2016 - други закон), члана 54. став 2.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), чл. 46. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), члана 6. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 31/16) и
предлога Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове Општине
Параћин број 400-333/2017-V-01 од 01.03.2017.
године, Општинско веће општине Параћин,
разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-333/2017-V-01 од
01.03.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају
плаћање у више година Управи за инвестиције и
управљање имовином општине Параћин
I
ДАЈЕ СЕ сагласност Управи за инвестиције
и управљање имовином на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају плаћање
у више година, за пројекат ''Пројекат изградње
фудбалског терена у МЗ Извор 2017.-2018. година''
који ће се реализовати преко Финансијског плана
Управе за инвестиције и управљање имовином
општине Параћин у 2017. години.
II
Решење објавити у
општине Параћин’’.

‘’Службеном

листу

Образложење
У складу са чланом 54. став 2. и став 4.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин обратио се захтевом Општинском
већу општине Параћин ради давања сагласности на
преузимање обавеза по уговору за капиталне

09.03.2017.
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пројекте који захтевају плаћање у више година
конкретно за пројекат
''Пројекат изградње
фудбалског терена у МЗ Извор 2017.-2018.година''
који ће се реализовати преко Финансијског плана
Управе за инвестиције и управљање имовином
општине Параћин у 2017. години.
Разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-333/2017-V-01 од
01.03.2017. године, Општинско веће Општине
Параћин на седници одржаној 02.03.2017. године,
једногласно је дало сагласност на наведени захтев и
донело решење као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-269/2017-III од 02.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 46. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/2014 - други
закон и 101/2016 - други закон), члана 54. став 2.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), чл. 46. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), члана 6. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 31/16) и
предлога Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове Општине
Параћин број 400-332/2017-V-01 од 01.03.2017.
године, Општинско веће општине Параћин,
разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-332/2017-V-01 од
01.03.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају
плаћање у више година Управи за инвестиције и
управљање имовином општине Параћин
I
ДАЈЕ СЕ сагласност Управи за инвестиције
и управљање имовином на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају плаћање
у више година, за пројекат ''Пројекат асфалтног пута
до парцеле 2131/9 са изградњом водоводне, фекалне
и атмосферске канализационе мреже 2017.-2018.
година'' који ће се реализовати преко Финансијског
плана Управе за инвестиције и управљање имовином
општине Параћин у 2017. години.

II
Решење објавити у
општине Параћин’’.
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‘’Службеном

листу

Образложење
У складу са чланом 54. став 2. и став 4.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин обратио се захтевом Општинском
већу општине Параћин ради давања сагласности на
преузимање обавеза по уговору за капиталне
пројекте који захтевају плаћање у више година
конкретно за пројекат ''Пројекат асфалтног пута до
парцеле 2131/9 са изградњом водоводне, фекалне и
атмосферске канализационе мреже 2017.-2018.
година'' који ће се реализовати преко Финансијског
плана Управе за инвестиције и управљање имовином
општине Параћин у 2017.години.
Разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-332/2017-V-01 од
01.03.2017. године, Општинско веће Општине
Параћин на седници одржаној 02.03.2017. године,
једногласно је дало сагласност на наведени захтев и
донело решење као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-270/2017-III од 02.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 46. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/2014 - други
закон и 101/2016 - други закон), члана 54. став 2.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), чл. 46. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), члана 6. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 31/16) и
предлога Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове Општине
Параћин број 400-346/2017-V-01 од 01.03.2017.
године, Општинско веће општине Параћин,
разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-346/2017-V-01 од
01.03.2017. године, доноси

100
________________________СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.4 ____ ____ _ 09.03.2017.
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају
плаћање у више година Управи за инвестиције и
управљање имовином општине Параћин
I
ДАЈЕ СЕ сагласност Управи за инвестиције
и управљање имовином на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају плаћање
у више година, за пројекат ''Пројекат пројектовања за
Јединство 2017.2018.година'' који ће се реализовати у
Финансијском плану Управе за инвестиције и
управљање имовином општине Параћин у 2017.
години.
II
Решење објавити у ‘’Службеном
листу
општине Параћин’’.
Образложење
У складу са чланом 54. став 2. и став 4.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин обратио се захтевом Општинском
већу општине Параћин ради давања сагласности на
преузимање обавеза по уговору за капиталне
пројекте који захтевају плаћање у више година
конкретно за пројекат ''Пројекат пројектовања за
Јединство 2017.2018. година'' који ће се реализовати
у Финансијском плану Управе за инвестиције и
управљање имовином општине Параћин у 2017.
години.
Разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-346/2017-V-01 од
01.03.2017. године, Општинско веће Општине
Параћин на седници одржаној 03.03.2017. године,
једногласно је дало сагласност на наведени захтев и
донело решење као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-257/2017-III од 02.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 46. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/2014 - други
закон и 101/2016 - други закон), члана 54. став 2.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), чл. 46. Статута општине

Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), члана 6. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 31/16) и
предлога Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове Општине
Параћин број 400-341/2017-V-01 од 06.03.2017.
године, Општинско веће општине Параћин,
разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-341/2017-V-01 од
06.03.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају
плаћање у више година Управи за инвестиције и
управљање имовином општине Параћин
I
ДАЈЕ СЕ сагласност Управи за инвестиције
и управљање имовином на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају плаћање
у више година, за пројекат ''Пројекат уређење
простора око Дома културе у МЗ Дреновац 2017.2018. година'' који ће се реализовати у Финансијском
плану Управе за инвестиције и управљање имовином
општине Параћин у 2017. години.
II
Решење објавити у
општине Параћин’’.

‘’Службеном

листу

Образложење
У складу са чланом 54. став 2. и став 4.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, и 99/2016), Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин обратио се захтевом Општинском
већу општине Параћин ради давања сагласности на
преузимање обавеза по уговору за капиталне
пројекте који захтевају плаћање у више година
конкретно за пројекат '''Пројекат изградње парка у
МЗ Дреновац 2017.-2018. година'' који ће се
реализовати у Финансијском плану Управе за
инвестиције и управљање имовином општине
Параћин у 2017. години.
Разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-341/2017-V-01 од
06.03.2017. године, Општинско веће Општине
Параћин на седници одржаној 06.03.2017. године,
једногласно је дало сагласност на наведени захтев и
донело решење као у диспозитиву.

09.03.2017.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-262/2017-III од 06.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон) и члана 44. Статута
општине Параћин (,,Службени лист општине
Параћин'' бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14, 25/16),
члана 24. Закона о јавном информисању и медијима
(„Сл. гласник РС“ бр. 83/2014, 58/2015, 12/2016), чл.
19., чл. 20. чл, 21. Правилника о суфинансирању
пројеката за остваривање јавног интереса у области
јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016,
8/2017) и Јавног позива за учешће на конкурсу за
суфинансирање пројеката ради остваривања јавног
интереса у области јавног информисањa у 2017.
години број 400-14/2017-III од 05.01.2017. године и
Измене и допуне Јавног позива за учешће на
конкурсу за суфинансирање пројеката ради
остваривања јавног интереса у области јавног
информисањa у 2017. години бр. 400-19/2017-III од
10.01.2017. године и бр.400-44/17-III од 17.01.2017.
године, председник општине Параћин донео је
РЕШЕЊЕ
о формирању Стручне комисије за оцену
пројеката поднетих на јавни позив за учешће на
конкурсу за суфинансирање пројеката ради
остваривања јавног интереса у области јавног
информисања у 2017. години
I
Формира се Стручна комисија (у даљем
тексту: Комисија) за оцену пројеката поднетих на
јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање
пројеката ради остваривања јавног интереса у
области јавног информисањa у 2017. години, и то за
конкурс који је расписало Општинско веће општине
Параћин број 400-14/2017-III од 05.01.2017.године, у
саставу:
1.Станимир Станковић, испред Клуба
новинара Поморавља
2.Душан Аничић, испред Клуба новинара
Поморавља
3.Анита Ђукић, испред Клуба новинара
Поморавља.
Комисија на првој седници бира председника
комисије.
II
Послове секретара Комисије обављаће Ирена
Петровић, дипл. правник, испред Службе за
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скупштинске и нормативне послове.
Секретар Комисије није члан Комисије.
III
Задатак Комисије је оцена пројеката поднетих
на јавни позив за учешће на конкурсу за
суфинансирање пројеката ради остваривања јавног
интереса у области јавног информисањa у 2017.
години, и то за конкурс који је расписало Општинско
веће општине Параћин број 400-14/2017-III од
05.01.2017. године.
Оцењивање пројекта врши сваки члан
комисије независно, за сваки пројекат и по сваком од
критеријума.
О раду комисије води се записник.
IV
Након оцене пројеката поднетих на јавни
позив број 400-14/2017-III од 05.01.2017.године,
Комисија доставља Општинском већу општине
Параћин образложени предлог потписан од стране
чланова Комисије.
Општинско
веће
након
достављања
образложеног предлога од стране Комисије донеће
решење о расподели средстава по јавном позиву.
Уколико Општинско веће уочи да је комисија
дала
предлог
супротно
одредбама
закона,
правилника и конкурса, или да садржи другу
очигледну грешку, затражиће писменим путем од
комисије да исправи неправилности или грешке и
исправи предлог у одређеном року.
V
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин'' и на сајту Општине Параћин.
Образложење
Чланом 24. Закона о јавном информисању и
медијима, чл. 19., чл. 20. чл, 21. Правилника о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања и Јавног
позива за учешће на конкурсу за суфинансирање
пројеката ради остваривања јавног интереса у
области јавног информисањa у 2017. години
прописано је да руководилац органа који је расписао
конкурс доноси решење којим се формира Стручна
комисија која врши оцену пројеката поднетих на
конкурс као и предлог о расподели средстава са
образложењем.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-39/2017-I од 06.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
______________________________
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