
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН Број 4

Година 14 19.02.2018.  Излази по потреби
Цена 240 динара

На основу члана 45 и члана 50. 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. 20/17), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
19.02.2018. године, је константовала и  донела

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

I
Разрешава се Славка Јовановић дипломирани

инжењер пољопривреде из Главице, функције члана
Општинског већа, због поднете оставке, почев од
20.02.2018. године.

II
Ово Решење објавити у «Службеном листу

општина Параћин».

О б р а з л о ж е њ е
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 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. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 20/17),
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 73 став 1 Статута општине Параћин 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.

Члан Општинског већа општине Параћин
Славка Јовановића из Главице изабрана 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 31.01.2018. године, Славка Јовановић
поднела  је оставку на место члана Општинског већа
општине Параћин.

Скупштина општине Параћин на седници
која је одржана 19.02.2018.године, 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: 02-16/2018-II oд 19.02.2018. 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.
20/17), Скупштина општине Параћин на седници
одржаној 19.02.2018. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о избору члана Општинског већа општине

Параћин Зорана Велисављевића

I
БИРА СЕ Зоран Велисављевић из Параћина

за члана Општинског већа општине Параћин, почев
од  20.02.2018. године.

II
Ово решење објавити у "Службеном листу

општине Параћин".

О б р а з л о ж е њ е
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
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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.
20/17), 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 73. 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.

На  седници скупштине општине Параћин
одржаној дана 19.02.2018. године,  председник
општине Параћин предложио је кандидата  за члана
Општинског већа општине Параћин и то Зорана
Велисављевића из Параћина.

Кандидат за члана Општинског већа општине
Параћин дао је писмену сагласност да прихвата
кандидатуру за члана Општинског већа општине
Параћин.

Избор члана Општинског већа општине
Параћин извршен је на  седници одржаној дана
19.02.2018. 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.

На основу напред изнетог одлучено је као у
диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
решења није дозвољена жалба, али се може поднети
тужба Управном суду у року од 30 дана.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-29/2018-II од 19.02.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 53. и 59. став 1. Закона о
локалној самоуправи (Службени гласник РС, број
129/07, 83/14 – др.закон и 101/2016 – др.закон) и
члана 61. став 1. Статута општине Параћин

(“Службени лист општине Параћин”, број 20/17),
Скупштина општине Параћин, на седници одржаној
дана 19.02.2018. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О

ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКИХ УПРАВА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Члан 1.
У Одлуци о организацији општинских управа

општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'', број: 19/17) у члану 22. став 1. тачка 3.
мења се и гласи:
''3. обавља послове  протокола  и организације
сарадње општине са другим општинама у земљи и
иностранству, врши распоређивање службених
возила по захтевима корисника у складу са
Правилником, обавља послове везане за
обезбеђивање слободног приступа информацијама од
јавног значаја, обавља послове умножавања
материјала за потребе органа општине и општинских
управа,''

Члан 2.
У Одлуци члан 28. мења се и гласи:

''У управи за пољопривреду и локални економски
развој образују се унутрашње организационе
јединице:

1. Одељење за пољопривреду, и
2. Одељење за локални економски развој.''

Члан 3.
У Одлуци члан 31. став 1. иза тачке 2. додаје

се тачка 3 и гласи:
''Одсек за информисање''.

Члан 4.
У Одлуци иза члана 35. додаје се члан 35а и

гласи:
''Одсек за информисање обавља послове
информисања грађана о раду органа општине
Параћин, јавних предузећа и установа, уређује
публикације и припрема информативне прилоге за
потребе информисања о раду органа општине.''

Члан 5.
У Одлуци, члан 37. став 3. тачка 1. мења се и

гласи:
- Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове може бити постављено лице које има
лице које има стечено високо образовање из научне
области правне или економске науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
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студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци;

Члан 6.
Начелник управе у чијем је саставу Служба за

управљање људским ресурсима је у обавези да у
року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке
изради нацрт акта о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у општинским
управама и достави га општинском већу на усвајање.

Начелници управа, дужни су да у року од 15
дана од дана ступања на снагу акта из става 1. овог
члана, изврше распоређивања запослених у складу са
актом из става 1. овог члана.

Члан 7.
Управа за послове органа општине преузеће

запослене, опрему, средства за рад, архиву, сва права
и обавезе и окончаће све започете поступке из
надлежности које преузима из Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове.

Члан 8.
Запослени и постављена лица у општинској

управи настављају да раде на пословима, на којима
су до сада радили, а све до коначног распоређивања у
складу са новим Правилником.

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у ”Службеном листу општине
Параћин”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-30/2018-II од 19.02.2018. 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 2017. годину ("Службени
гласник РС", бр. 61/2017) и члана 32. Статута
општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'' бр. 20/2017),

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на
седници одржаној дана 19.02.2018. године, донела је

О Д Л У К У
о измени и допуни Одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у општинској

управи, јавним предузећима и установама
општине Параћин

Члан 1.
Члан 2. став 2. алинеје 1. и 4. 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, 3/17,
4/17, 9/17, 11/17 и 19/17) мењају се и гласе:

Назив буџетског корисника

Број
запослених на
неодређено
време

Управа за урбанизам,
финансије, скупштинске и
опште послове 99
Управа за послове органа
општине 14

Члан 2.
Обавезују се буџетски корисници из члана 1.

ове Одлуке, да ускладе своје правилнике о
унутрашњој организацији и систематизацији радних
места и број запослених са одредбама ове Одлуке у
року од 30 дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у "Службеном листу општине
Параћин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 112-212/2018-II од 19.02.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 99. став 5. и став 17. члана
101. ст. 5. и члана 103. став 5. Закона о планирању и
изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09 -
исправка, 64/10 -УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -
УС, 98/13 - УС, 132/14 и 145/14), члана 29. и 30.
Закона о јавној својини ("Службени  гласник РС" бр.
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016) члана  32. тачка
6. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
РС" бр. 129/07, 83/14 - др. закон), и члана 32. тачка 6.
Статута општине Параћин („Службени лист општине
Параћин“ бр.20/2017), Скупштина општине Параћин
на седници одржаној 19.02.2018. године, донела је
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О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлуке о грађевинском

земљишту

Члан 1.
У Одлуци о грађевинском земљишту

(„Службени лист општине Параћин“ бр.19/2017) у
члану 32. у ставу 12. после речи: ''корист'', речи:
''града Београда'' замењују се речима: ''општине
Параћин''.

Члан 2.
У члану 54. Одлуке после става 2. додаје се

став 3. који гласи:
''Решење о установљавању права стварне

службености из става 1. овог члана доноси Одељење
за урбанизам и имовинско-правне послове.''

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у “Службеном листу општине
Параћин”

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 418-7/2018-II од 19.02.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 64. став 3. Закона о
пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број
62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017),
Правилникa о условима и поступку давања у закуп и
на коришћење пољопривредног земљишта у државој
својини („Сл.гласник РС“, бр.16/2017) и члана 2.
Одлуке о одређивању надлежног органа за
спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.
Лист општине Параћин» број 3/09), Скупштинa
општине Параћин на седници одржаној дана
19.02.2018. године, донела је

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА
ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ

ПАРАЋИН
и расписује

О Г Л А С
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У

ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ

ПАРАЋИН

I
- Предмет јавног надметања -

Расписује се оглас за јавну  лицитацију у
другом кругу за давање у закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини у
општини Параћин у следећим катастарским
општинама:
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Лицитациони корак износи 1000,00 динара.

2. Увид у документацију: графички преглед
катастарских парцела по катастарским општинама и
списак парцела по формираним јавним надметањима
(комплексима), која су предмет издавања у закуп и
на коришћење, може се извршити у згради Општине
Параћин, у канцеларији бр. 62 сваког радног дана од
8 до 15 часова.
Контакт особе:
Слађана Љутић  тел. 035 564 368
Драгана Богдановић тел. 035 563 601

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном
стању.

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које
се даје у закуп и на коришћење може се извршити за
све катастарске општине 02.03.2018. године
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5. Уколико након расписивања Огласа за
јавно надметање за закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини дође
до промена површине из огласа по било ком
законском основу, даљи поступак давања
пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење
ће се спровести само за тако утврђену површину
земљишта.

6. Све трошкове који настану по основу
закупа и коришћења пољопривривредног земљишта
у државној својини сноси лице које добије то
земљиште у закуп, односно на коришћење.

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и
на коришћење искључиво за пољопривредну
производњу, не може се користити у друге сврхе.

8. Пољопривредно земљиште у државној
својини груписано у јавна надметања означена * и **
у табели тачке 1. овог огласа није било издато
најмање последње три агроекономске године и није
било предмет коришћења.

9.  Земљиште из овог огласа не може се
давати у подзакуп.

II
– Услови за пријављивање на јавно надметање-

1. Право учешћа у јавном надметању за
давање у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини има:
- правно и физичко лице које је уписано у Регистар
пољопривредних газдинстава и налази се у активном
статусу најмање три године.

2. Право учешћа у јавном надметању за
давање на коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини за бројеве јавних надметања
означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:

- физичко и правно лице које је уписано у
Регистар пољопривредних газдинстава и налази
се у активном статусу-за пољопривредну
производњу;

- физичко и правно лице које је уписано у
Регистар пољопривредних газдинстава и налази
се у активном статусу, уз обавезу да у року
наведеном у уговору о коришћењу прибаве
одобрење за инвестиционе радове које даје
Министарство и то у складу са чланом 67. Закона
о пољопривредном земљишту- за производњу
енергије из обновљивих извора од биомасе и
сточарства.

3. Испуњеност услова за пријављивање на
јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта
у државној својини понуђач доказује фотокопијама
следећих докумената:

- лична карта или очитана лична карта за

личне карте са чипом за физичка лица,
- извод из привредног регистра (не старији од

шест месеци до дана објављивања огласа) за правна
лица;

- потврда о активном статусу у Регистру
пољопривредних газдинстава за три године;

4. Испуњеност услова за пријављивање за
коришћење пољопривредног земљишта у државној
својини за пољопривредну производњу за бројеве
јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог
огласа понуђач доказује фотокопијама следећих
докумената:

- фотокопијом  личне карте или очитаном
личном картом за личне карте са чипом за
физичка лица, односно, фотокопијом извода
из привредног регистра (не старији од шест
месеци до дана објављивања огласа) за
правна лица;

- потврда о активном статусу у Регистру
пољопривредних газдинстава.

5. Испуњеност услова за пријављивање на
јавно надметање за коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини за производњу
енергије из обновљивих извора од биомасе и
сточарства понуђач за бројеве јавних надметања
означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује
фотокопијама следећих докумената:

-потврда о активном статусу у Регистру
пољопривредних газдинстава;

-за правна лица - извод из привредног
регистра (не старији од шест месеци до дана
објављивања огласа) са податком да је лице
регистровано за производњу енергије из обновљивих
извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола
односно сагласност надлежног органа, коју доставља
најкасније у року од две године од дана закључења
Уговора о коришћењу са Министарством
пољопривреде, шумарства и водопривреде;

-за физичка лица Уговор са произвођачем
енергије кога снабдева сировином, а који има
енергетску дозволу односно сагласност надлежног
органа;

6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног
надметања доставе  оригинале докумената из тачке 3,
4 и 5. овог одељка на увид  Комисији за спровођење
поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је
дужан да након закључења записника са јавног
надметања, преда оригинале докумената из тачке 3, 4
и 5. овог одељка Комисији за спровођење поступка
јавног надметања, која разматра документацију и
утврђује испуњеност услова из овог огласа.

7. Понуђач или његов овлашћени
представник дужан је да присуствује јавном
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надметању, у супротном се сматра да је одустао од
јавног надметања.

8. Овлашћени представник понуђача дужан је
да достави оверено пуномоћје од стране надлежног
органа Комисији за спровођење поступка јавног
надметања пре почетка јавног надметања.
Овлашћени представник може заступати само једног
понуђача на јавном надметању.

9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом
за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у
тачном динарском износу наведеном у табели тачке
1. овог огласа, за свако јавно надметање појединачно,
на рачун Општинске Параћин број: 840 – 713804 –
88.

10. Свим понуђачима, осим најповољнијем,
уплаћени депозит ће се вратити након јавног
надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће
бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да
најповољнији понуђач одустане од своје понуде
депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу
који је одлуком Комисије за спровођење поступка
јавног надметања удаљен са јавног надметања због
нaрушaвaња рeда и дисциплине.

11. Уколико излицитирана цена прелази
двоструки износ почетне цене, потребно је да сви
понуђачи који настављају надметање, допуне
депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се
наставља после уплате депозита.

12. Јавнo надметање ће се одржати уколико
буде благовремено достављена најмање  једна
пријава.

13. Право закупа и коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини
немају правна и физичка лица уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава која:
1) су у пасивном статусу;
2) нису испунила све обавезе из претходних или
текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта
у државној својини;
3) су извршила ометање поседа пољопривредног
земљишта у државној својини;
4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела
поступка јавног надметања приликом давања
пољопривредног земљишта у државној својини у
закуп;
5) су бесправно користила пољопривредно земљиште
у државној својини;
6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у
државној својини у подзакуп.

III
– Документација за пријављивање на јавно
надметање –

1. формулар за пријављивање (попуњен у
целости и потписан);

2. доказ о уплати депозита;
3. за закуп пољопривредног земљишта у

државној својини документацију наведену у
делу II тачка 3. овог огласа;

4. за коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини за пољопривредну
производњу документацију наведену у делу II
тачка 4. овог огласа;

5. за коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини за производњу енергије из
обновљивих извора од биомасе и сточарства
документацију наведену у делу II тачка 5. овог
огласа;

Формулар пријаве и адресиране коверте,
односно штампане налепнице са адресом општине,
се могу преузети сваког радног дана на писарници
општине Параћин. Потребно је да се понуђач
благовремено упозна са садржајем формулара
пријаве.

Пријава на оглас се подноси у затвореној
коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:

Адреса: Општина Параћин. улица и број: Томе
Живановића бр.10. Комисији  за  спровођење
поступка  давања  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини

 Број јавног надметања ____ (навести
и КО)

На задњој страни:
  име и презиме/назив и адреса

понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се
наведена документација.

IV
– Рок за подношење пријаве -

Рок за подношење документације за
пријављивање је до 15,30 сати, дана
08.03.2018.године. Благовременим ће се сматрати све
пријаве које стигну у писарницу општине Параћин
до наведеног рока, без обзира на начин достављања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.
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V
– Јавно надметање -

Јавно надметање за давање у закуп и на
коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа
одржаће се за све катастарске општине у згради
Општине Параћин, Томе Живановића бр 10.
09.03.2018. године са почетком у 12 часова

VI
- Плаћање закупнине -

Закупнина ће бити прерачуната у eвре по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног
надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате.

 VII
 – Уплата закупнине и средства обезбеђења

плаћања -

Најповољнији понуђач је у обавези да у року
од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ
о уплати закупнине у износу утврђеном
правоснажном одлуком о давању у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини,
умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће
доставити Министарству пољопривреде, шумарства
и водопривреде преко Oпштинe Параћин.

Уколико је период закупа дужи од једне
године, закупнина се плаћа најкасније до
30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз
уплатницу за прву годину закупа потребно је
доставити и :

 гаранцију пословне банке у висини годишње
закупнине пољопривредног земљишта или

 уговор о јемству између Министарства као
повериоца и правног лица као јемца или

 доказ о уплати депозита у висини једне
годишње закупнине као средство обезбеђења
плаћања закупнине, а који ће се у случају
редовног плаћања рачунати као плаћена
закупнина за последњу годину закупа

Ову Одлуку доставити на сагласност
Министарству пољопривреде, водопривреде и
шумарства и након добијене сагласности објавити у
''Службеном листу општине Параћин'', на огласној
табли Општине Параћин, огласним таблама месних
канцеларија на територији општине Параћин и на веб
страни општине Параћин.

Рок за  подношење пријава  ће се рачунати  од
дана објављивања Одлуке у ''Службеном листу
општине Параћин''.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у
закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини у општини Параћин број 464-
3/2018-01-II која је објављена у ''Службеном листу
општине Параћин'' број 1/18.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 464-6/2018-II од 19.02.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл.32. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' број 20/17)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 19.02.2018. године, разматрала је Извештај
о раду председника општине Параћин за 2017.
годину, и донела

O Д Л У К У

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду председника

општине Параћин за 2017. године, са Извештајем о
извршењу буџета у периоду од 01.01.2017. године до
31.12.2017. године, од 26.01.2018. године.

II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-350/2018-II од 19.02.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл.32. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' број 20/17),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 19.02.2018. године, разматрала је Извештај
о раду Општинског већа општине Параћин за 2017.
годину, и донела

O Д Л У К У

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинског

већа општине Параћин за 2017. године, са
Извештајем о извршењу буџета у периоду од
01.01.2017. године до 31.12.2017. године, од
26.01.2018. године.
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II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-351/2018-II од 19.02.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл.32. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' број 20/17)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 19.02.2018. године, разматрала је Извештај
о раду Управе за урбанизам, финансије, скупштинске
и опште послове за 2017. годину, и донела

O Д Л У К У

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Управе за

урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
2017. године, са Извештајем о извршењу буџета у
периоду од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године,
од  25.01.2018. године.

II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-352/2018-II од 19.02.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл.32. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' број 20/17)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 19.02.2018. године, разматрала је Извештај
о раду Управе за инвестиције и одрживи развој за
2017. годину, и донела

O Д Л У К У

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Управе за

инвестиције и одрживи развој за 2017. године, са
Извештајем о извршењу буџета у периоду од
01.01.2017. године до 31.12.2017. године, од
26.01.2018. године.

II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-353/2018-II од 19.02.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл.32. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' број 20/17)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 19.02.2018. године, разматрала је Извештај
о раду Општинског правобраниоца општине
Параћин за 2017. годину, и донела

O Д Л У К У

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинског

правобраниоца општине Параћин за 2017. године, са
Извештајем о извршењу буџета у периоду од
01.01.2017. године, до 31.12.2017. године.

II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-354/2018-II од 19.02.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'' бр.
20/17), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на
седници одржаној 19.02.2018.године, донела је

O Д Л У К У

I
УСВАЈА СЕ Извештај o материјално-

финансијском пословању Народне кухиње у 2017.
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 2017.години који је усвојиo Управни
одбор Црвеног крста на седници одржаној
26.01.2018. године.

II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-216/2018-II од 19.02.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 37. став 2.  и члана 45. став
1. и став 3. и члана 65. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' број  20/17),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 19.02.2018.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Колегијалног савета

I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Колегијални савет као стално

радно тело Скупштине општине Параћину у саставу
и то:
Председник Колегијалног савета:
-Драган Митић, председник Скупштине општине
Параћин,
Заменик председника Колегијалног савета:
-Борислава Столић, заменик председника Скупштине
општине Параћин,

Чланови Колегијалног савета:
-др Ивана Марјановић,  шеф одборничке

групе ''Саша Пауновић-Сигурно напред за Параћин'';
-др Зоран Јовановић заменик шефа

одборничке групе ''Саша Пауновић-Сигурно напред
за Параћин'';

-Марија Зекић, шеф одборничке групе ''Нова
странка'';

-Ивана Јовчић, заменик шефа одборничке
групе ''Нова странка'';

-Богдан Бабић, шеф одборничке групе
''Зелени'';

-Драган Живковић, заменик  шефа одборничке
групе ''Зелени'';

-др Весна Парезановић, шеф одборничке групе
''ЛДП'';

-Горан Марјановић, заменик шефа одборничке
групе ''ЛДП'';

-Драган Миленковић, шеф  одборничке групе
''Заједно за Србију'';

-Горан Марковић, заменик шефа  одборничке
групе ''Заједно за Србију'';

-Горан Шутић шеф  одборничке групе ''Нема
дилеме'';

-Зорица Станојевић, заменик шефа одборничке
групе ''Нема дилеме'';

-Братислав Милојевић, шеф одборничке групе
''Покрет за село и град –еколошки покрет'';

-Бојан Стојчић, заменик шефа  одборничке

групе ''Покрет за село и град –еколошки покрет'';
-Ивица Ракић,  шеф  одборничке групе ''СДС –

Нови Концепт'';
-Бојан Антић, заменик шефа  одборничке

групе''СДС –Нови Концепт'';
-Милан Марковић, шеф  одборничке групе

''СПС-СДПС'';
-Љубинка Петровић, заменик шефа

одборничке групе''СПС-СДПС'';
- Иван Стојановић, шеф одборничке групе

''Здрава прича'';
-Ивана Шћепанпвић, заменик шефа

одборничке групе''Здрава прича'';
-Љубиша Рајић шеф одборничке групе ''Сви за

Параћин-Томислав Шалетић'';
-Татјана Цинцовић, заменик шефа одборничке

групе ''Сви за Параћин-Томислав Шалетић'';
-Милош Томић шеф  одборничке групе''Сви

за Параћин'';
-Ледица Скочић заменик шефа  одборничке

групе ''Сви за Параћин'';
-Небојаша Симић, шеф одборничке групе

''Српска напредна странка'';
-Станимир Цанић, заменик шефа одборничке

групе ''Српска напредна странка'';
-Татјана Тубица – шеф одборничке групе

''Одлучно напред'';
-Миомир Марковић-  заменик шефа

одборничке групе ''Одлучно напред'';
-Јовица Рајић,шеф одборничке групе

''Самостални напредњаци'';
-Станоје Радић, заменик шефа одборничке

групе ''Самостални напредњаци''.

II
Задатак Колегијалног савета је да након

консултација покреће иницијативе, петиције,
представке,  предлоге, сачињава мишљења, као и да
разматра предлоге одлука и других општих аката
утврђених на седници Општинског већа, даје
смернице у вези са радом и што бољом сарадњом
одборничких група у скупштини општине, ради
сагледавања стања у одређеним областима од
локалног значаја и ефикаснијег функционисања
скупштине општине, у складу са законом и  статутом
општине.

III
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-31/2018-II од 19.02.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
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На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 7.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2018. годину
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 19/2017),
као и Предлога Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 400-
197/2018-V-01 од 29.01.2018. године, Председник
општине Параћин доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2018. годину, Раздео 5, глава 5.1
– Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програм 0602, програмска активност
0602-0001, функција 130 – Опште услуге, економска
класификација 499000 – Средства резерве – текућа
резерва, одобравају се Управи за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове – ОШ
''Момчило Поповић – Озрен'' Параћин, средства у
укупном износу од 350.000,00 динара на име: -
куповине 60 комплета столова и столица (320.000
динара) и трошкова ручка за чланове комисија за
преглед задатака (30.000 динара), а све за потребе
организације Републичког такмичења из физике.

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 5.3 Основно
образовање, програмска активност 2002-0001,
функција 912 – основно образовање, економска
класификација 463100 Текући трансфери осталим
нивоима власти, тако да укупан план средстава ове
апропријације за 2018. годину (извор финансирања
01) износи 102.730.000 динара (трошак 423 услуге по
уговору, 17.330.000 динара); економска
класификација 463200 Капитални трансфери осталим
нивоима власти, тако да укупан план средстава ове
апропријације за 2018. годину (извор финансирања
01) износи 5.393.000 динара (трошак 512 машине и
опрема, 2.710.000 динара), а у делу који се односи на
главу 5.38 ОШ ''Момчило Поповић – Озрен''
Параћин, програмска активност 2002-0001,
економска класификација 463100 Текући трансфери
осталим нивоима власти, тако да укупан план
средстава ове апропријације за 2018. годину (извор
финансирања 01) износи 11.895.000 динара (трошак
423 услуге по уговору, 3.030.000 динара); економска
класификација 463200 Капитални трансфери осталим
нивоима власти, тако да укупан план средстава ове
апропријације за 2018. годину (извор финансирања
01) износи 1.370.000 динара (трошак 512 машине и

опрема, 470.000 динара).

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

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

О б р а з л о ж е њ е
ОШ ''Момчило Поповић – Озрен'' Параћин,

обратила се Председнику општине захтевом бр. 61 од
25.01.2018. године, којим тражи додатна средства у
износу од 350.000,00 динара на име: - куповине 60
комплета столова и столица (320.000 динара) и
трошкова ручка за чланове комисија за преглед
задатака (30.000 динара), а све за потребе
организације Републичког такмичења из физике.

Решавајући по поднетом захтеву, у складу са
датим предлогом Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 400-
197/2018- V -01 од 29. 01. 2018. године , донета је
одлука као у изреци овог решења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-165/2018-I од 30.01.2018. 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-др.закон), члана
74. тачка 1. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’ бр.20/2017), члана 22.
Пословника о раду Општинског већа општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин'',
бр.12/17), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 30.01.2018. године,
донело је

З А К Љ У Ч А К

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај Комисије

за оцену и стручни преглед годишњих и посебних
програма у области спорта о усвајању Ревидираних
предлога годишњих програма Рукометног клуба
''Параћин'' Параћин, Карате клубa ''Самурај''
Параћин, Пливачког клуба ''Посејдон'' Параћин,
Планинарског клуба ''Јаворак'' Параћин, Фудбалског
клуба ''Јединство'' Параћин, Пливачког клуба
''Црница'' Параћин, Спортског пливачког удружења
''Викинг'' Параћин, Пливачког ватерполо клуб
''Параћин'' за 2018.годину бр. 06-15/2018-I од
29.01.2018. године
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II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-16/2018-III од 30.01.2018. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
                   Саша Пауновић, дипл.инж.ел.

________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
20/17) и члана 11. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2018. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.19/2017), Председник општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''7.јули'' за
2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''7.јули'' за 2018.
годину, који је донео Савет ове месне заједнице на
седници одржаној 26.01.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-194/2018-I од 29.01.2018. године

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

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
20/17) и члана 11. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2018. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.19/2017), Председник општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''Лешје'' за
2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице  ''Лешје''  за 2018.

годину, који је донео Савет ове месне заједнице на
седници одржаној 26.01.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-195/2018-I од 29.01.2018. године

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

________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
20/17) и члана 11. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2018. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.19/2017), Председник општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''Текија'' за
2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Текија'' за 2018.
годину, који је донео Савет ове месне заједнице на
седници одржаној 19.01.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-196/2018-I од 29.01.2018. године

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

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
20/17) и члана 11. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2018. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.19/2017), Председник општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''Глождак'' за
2018. годину
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I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Глождак'' за
2018. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 26.01.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-203/2018-I од 30.01.2018. године

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

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
20/17) и члана 11. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2018. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.19/2017), Председник општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''Извор'' за
2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Извор'' за 2018.
годину, који је донео Савет ове месне заједнице на
седници одржаној 19.01.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-207/2018-I од 30.01.2018. године

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

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
20/17) и члана 11. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2018. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.19/2017), Председник општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''Бусиловац''
за 2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Бусиловац'' за
2018. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 26.01.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-208/2018-I од 30.01.2018. године

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

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
20/17) и члана 11. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2018. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.19/2017), Председник општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''Поповац'' за
2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Поповац'' за
2018. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 30.01.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-209/2018-I од 30.01.2018. године

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

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
20/17) и члана 11. Одлуке о буџету општине Параћин
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за 2018. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.19/2017), Председник општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe
''Трешњевица'' за 2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Трешњевица''
за 2018. годину, који је донео Савет ове месне
заједнице на седници одржаној 19.01.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-215/2018-I од 30.01.2018. године

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

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
20/17) и члана 11. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2018. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.19/2017), Председник општине  Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Горња

Мутница'' за 2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице  ''Горња
Мутница'' за 2018. годину, који је донео Савет ове
месне заједнице на седници одржаној дана
26.01.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-234/2018-I од 31.01.2018. године

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

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
20/17) и члана 11. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2018. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.19/2017), Председник општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''Забрега'' за
2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Забрега'' за
2018. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној дана 26.01.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-235/2018-I од 31.01.2018. године

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

________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
20/17) и члана 11. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2018. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.19/2017), Председник општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''Лебина'' за
2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Лебина'' за 2018.
годину, који је донео Савет ове месне заједнице на
седници одржаној дана 23.01.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-236/2018-I од 31.01.2018. године
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
20/17) и члана 11. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2018. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.19/2017), Председник општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe
''Дреновац'' за 2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Дреновац'' за
2018. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној дана 22.01.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-237/2018-I од 31.01.2018. године

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

________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
20/17) и члана 11. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2018. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.19/2017), Председник општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''Гoлубовац''
за 2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Гoлубовац'' за
2018. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној дана 22.01.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-238/2018-I од 31.01.2018. године

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

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
20/17) и члана 11. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2018. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.19/2017), Председник општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''Ратаре'' за
2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Ратаре'' за 2018.
годину, који је донео Савет ове месне заједнице на
седници одржаној дана 24.01.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-239/2018-I од 31.01.2018. године

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

________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
20/17) и члана 11. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2018. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.19/2017), Председник општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''Бошњане'' за
2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Бошњане'' за
2018. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 19.01.2018. године.
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II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-240/2018-I од 31.01.2018. године

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

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
20/17) и члана 11. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2018. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.19/2017), Председник општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''Буљане'' за
2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Буљане'' за
2018. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 15.01.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-241/2018-I од 31.01.2018. године

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

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
20/17) и члана 11. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2018. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.19/2017), Председник општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Доње

Видово'' за 2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Доње Видово''

за 2018. годину, који је донео Савет ове месне
заједнице на седници одржаној 15. 01.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-242/2018-I од 31.01.2018. године

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

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
20/17) и члана 11. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2018. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.19/2017), Председник општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''Мириловац''
за 2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Мириловац'' за
2018. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 17. 01.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-243/2018-I од 31.01.2018. године

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

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
20/17) и члана 11. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2018. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.19/2017), Председник општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''Сикирица''
за 2018. годину
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I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Сикирица'' за
2018. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 10. 01.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-244/2018-I од 31.01.2018. године

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

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
20/17) и члана 11. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2018. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.19/2017), Председник општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''Поточац'' за
2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Поточац'' за
2018. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 17. 01.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-245/2018-I од 31.01.2018. године

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

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
20/17) и члана 11. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2018. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.19/2017), Председник општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''Сињи Вир''
за 2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Сињи Вир'' за
2018. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 21. 01.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-246/2018-I од 31.01.2018. године

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

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
20/17) и члана 11. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2018. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.19/2017), Председник општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''Шалудовац''
за 2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Шалудовац'' за
2018. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној дана18.01.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-247/2018-I од 31.01.2018. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
20/17) и члана 11. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2018. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.19/2017), Председник општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''Стрижа'' за
2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Стрижа'' за
2018. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној дана 22.01.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-248/2018-I од 31.01.2018. године

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

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
20/17) и члана 11. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2018. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.19/2017), Председник општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''4. Јули'' за
2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице  ''4. Јули'' за 2018.
годину, који је донео Савет ове месне заједнице на
седници одржаној дана 12.01.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-249/2018-I од 31.01.2018. године

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

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
20/17) и члана 11. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2018. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.19/2017), Председник општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe
''Својново'' за 2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Својново'' за
2018. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној дана 23.01.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-250/2018-I од 31.01.2018. године

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

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
20/17) и члана 11. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2018. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.19/2017), Председник општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''Стубица'' за
2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Стубица'' за
2018. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној дана 22.01.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-251/2018-I од 31.01.2018. године

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

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
20/17) и члана 11. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2018. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.19/2017), Председник општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Бранко

Крсмановић'' за 2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Бранко
Крсмановић'' за 2018. годину, који је донео Савет ове
месне заједнице на седници одржаној дана
26.01.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-252/2018-I од 31.01.2018. године

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

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
20/17) и члана 11. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2018. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.19/2017), Председник општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''Данково'' за
2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Данково'' за
2018. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној дана 29.01.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-253/2018-I од 31.01.2018. године

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

________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
20/17) и члана 11. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2018. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.19/2017), Председник општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''Главица'' за
2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Главица'' за
2018. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној дана 11.01.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-254/2018-I од 31.01.2018. године

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

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
20/17) и члана 11. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2018. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.19/2017), Председник општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Горње

Видово'' за 2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице ''Горње Видово''
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за 2018. годину, који је донео Савет ове месне
заједнице на седници одржаној дана 19.01.2018.
године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-255/2018-I од 31.01.2018. године

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

________________________________

На основу члана 95. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе («Службени гласник РС» бр.21/2016,
113/2017 и 113/2017-I – др.закон) и члана 22.
Пословника о раду Општинског већа општине
Параћин («Сл.лист општине Параћин» бр.12/2017),
Општинско веће општине Параћин, дана 07.02.2018.
године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА

СПОРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА
УПРАВЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА 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, мастер економиста, члан,
3.Драган Младеновић, правник, члан.

II
Задатак комисије је да спроведе изборни

поступак по јавном конкурсу за попуњавање
положаја Начелника Управе за послове органа
општине Параћин.

По окончаном изборном поступку, Конкурсна
комисија саставља листу од највише три кандидата
за положај који се попуњава, а који су са најбољим
резултатом испунили мерила прописана за избор.
Листу кандидата 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: 02-18/2018-III oд 07.02.2018. 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-др.закон), члана
74. тачка 1. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’ бр.20/2017), члана 22.
Пословника о раду Општинског већа општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин'',
бр.12/17), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 07.02.2018.
године,  донело је

З А К Љ У Ч А К

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај Комисије

за оцену и стручни преглед годишњих и посебних
програма у области спорта о усвајању Ревидираних
предлога годишњих програма Фудбалског савеза
општине Параћин, Спортског удружења ''ОФК Јухор
2016'' Поточац, Фудбалски клуб ''Хајдук'' Чепуре,
Фудбалски клуб ''Вихор'' Голубовац, Фудбалски клуб
''Напредак'' Својново, Омладински фудбалски клуб
''Параћин'' Параћин, Фудбалски клуб ''Шумадија''
Трешњевица, бр. 06-19/2018-I од 05.02.2018. године

II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-20/2018-III од 07.02.2018. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу одредби чланова 72, 73, 74, и 75.
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник
РС", број: 21/2016), Општинско веће општине
Параћин, доноси

П Р А В И Л Н И К
О НАЧИНУ ПРАЋЕЊА И ОЦЕЊИВАЊА

ПРОБНОГ РАДА СЛУЖБЕНИКА

Члан 1
Праћење и оцењивање пробног рада

службеника Општинских управа општине Параћин,
који први пут заснива радни однос у јединици
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локалне самоуправе врши се на начин прописан овим
Правилником.

Члан 2
За време пробног рада службеника, који први

пут заснива радни однос у Општинским управама
општине Параћин (у даљем тексту: пробни рад),
руководилац организационе јединице у којој је
засновао радни однос (у даљем тексту: Непосредни
руководилац) континуирано прати обављање
пробног рада и проверава да ли је службеник
способан за вршење послова радног места, уз вођење
евиденције о томе, у складу са овим Правилником.

Члан 3
Непосредни руководилац, на почетку пробног

рада, упознаје службеника са садржином и начином
вршења послова радног места, за које је засновао
радни однос.

Члан 4
У току пробног рада Непосредни

руководилац води Евиденцију о пробном раду
службеника водећи рачуна о следећим
критеријумима за оцењивање:

- познавању и правилној примени прописа
- стручном и професионалном обављању

послова
- личној иницијативи и креативности
- савесности и дисциплинованости у раду
- благовременом обављању радних задатака
- позитивном односу према странкама и према

колегама

Евиденција о пробном раду службеника
садржи: назив органа и организационе јединице у
којој запослени обавља пробни рад; име и презиме
службеника; податке о томе да ли запослени
“задовољава” или “не задовољава” у односу на
критеријуме из става 1. овог члана, уз одговарајуће
напомене о пробном раду и потпис Непосредног
руководиоца (образац 1).

Члан 5
Непосредни руководилац, 5 дана пре дана

истека пробног рада, на основу праћења рада и
Евиденције из члана 4. овог Правилника, припрема
Извештај о пробном раду са писменим мишљењем о
томе да ли је службеник задовољио на пробном раду,
у коме предлаже оцену, са чиме упознаје службеника
који је на пробном раду.

Извештај садржи: назив органа и
организационе јединице у којој је запослени обавио
пробни рад; датум и место сачињавања извештаја;
име и презиме службеника; предлог оцене са
образложењем; потпис службеника којим потврђује
да је упознат са предлогом оцене пробног рада и
потпис Непосредног руководиоца (образац 2).

Члан 6
Извештај из члана 5 овог правилника, са

евиденцијом о пробном раду, непосредни
руководилац, доставља руководиоцу организационе
јединице у којој је запослени на пробном раду,
најкасније до дана истека пробног рада.

Члан 7
Обрасци 1. и 2. саставни су дeо овог

Правилника.
Члан 8

Одредбе овог Правилника о начину праћења
и оцењивању пробног рада службеника сходно се
примењују на намештенике.

Члан 9
Oвaj Правилник објављује се у „Службеном

листу општине Параћин“, а ступa нa снaгу осмог
дана од дана објављивања на Огласној табли Управе
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове општине Параћин.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-4/2018-III од 09.02.2018. 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. и 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, 99/2016, 113/2017), чл. 74. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’ бр. 20/2017), члана 6.  Одлуке о буџету
општине Параћин за 2018. годину (‘’Службени лист
општине Параћин’’, број 19/17) и предлога
Начелника Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове Општине Параћин
број 400-315/2018-V-01 од 09.02.2018. године,
Општинско веће општине Параћин, разматрајући
предлог Начелника Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин,
број 400-315/2018-V-01 од 09.02.2018.године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на преузимање обавеза по

уговору за капиталне пројекте који захтевају
плаћање у више година Управи за инвестиције и

одрживи развој општине Параћин

I
ДАЈЕ СЕ сагласност Управи за инвестиције

и одрживи развој на преузимање обавеза по уговору
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за капиталне пројекте који захтевају плаћање у више
година, за пројекат ''Пројекат изградње сеоских
улица 2018.-2020.година'' који ће се реализовати
преко Финансијског плана Управе за инвестиције и
одрживи развој општине Параћин у 2018.години.

II
Решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

О б р а з л о ж е њ е
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, 99/2016, 113/2017), 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 сеоских улица 2018.-2020.година'' који ће
се реализовати преко Финансијског плана Управе за
инвестиције и одрживи развој општине Параћин у
2018.години.

Разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-315/2018-V-01 од
09.02.2018.године, Општинско веће Општине
Параћин на седници одржаној  09.02.2018. године,
једногласно је дало сагласност на наведени захтев и
донело решење као у диспозитиву.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-313/2018-III од 09.02.2018. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 76. став 4 Закона о култури
(Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016),
чл.7. став 6 Уредбе о критеријумима, мерилима и
начину избора пројеката у култури који се
финансирају и суфинансирају из буџета Републике
Србије, аутономне покрајине, односно јединица
локалне самоуправе (Сл. гласник РС“ бр. 105/2016,
112/2017), чл. 7 став 1 Одлуке о начину, мерилима и
критеријумима за избор пројеката у култури који се
финансирају и суфинансирају из буџета општине
Параћин (''Сл.лист општине Параћин''бр. 1/2018), чл.
44. Закона о локалној самоуправи (,,Службени
гласник РС'' бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-
др.закон) и члана 72. Статута општине Параћин
(,,Службени лист општине Параћин'' бр. 20/17),
председник општине Параћин донео је

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Стручне комисије за избор

пројеката у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета општине Параћин

I
Формира се Стручна комисија (у даљем

тексту: Комисија) за избор пројеката у култури који
се финансирају и суфинансирају из буџета општине
Параћин, на основу заједничких потреба у оквиру
више културних делатности, у следећем саставу:

1. Војкан Ристић, председник;
2. Зорица Ђорђевић, члан;
3. Жарко Станковић, члан.

II
Комисија на првој седници бира председника

комисије.
Председник Комисије координира рад

комисије и води седнице.
Комисија доноси и усваја Пословник о раду.
О раду комисије води се записник.
Комисија доноси одлуку која садржи списак

изабраних пројеката и износе финансијских
средстава.

III
Стручне и административно-техничке

послове за потребе комисије обављаће Ирена
Петровић, дипл. правник, испред Службе за
скупштинске и нормативне послове.

Стручне и административно-техничке
послове у вези контроле извештаја о реализацији
пројеката у култури вршиће Одељење за јавне
службе Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин, у
складу са Законом о култури и закљученим
уговором.

IV
Задатак Комисије је оцена пројеката поднетих

на јавни конкурс за доделу средстава из буџета
општине Параћин намењених за избор пројеката у
култури  који се финансирају и суфинансирају из
буџета општине Параћин, на основу вредновања
критеријума утврђених у члану 3. Уредбе о
критеријумима, мерилима и начину избора пројеката
у култури који се финансирају и суфинансирају из
буџета Републике Србије, аутономне покрајине,
односно јединица локалне самоуправе. Оцењивање
пројекта врши сваки члан комисије појединачно, за
сваки пројекат и по сваком од критеријума.

Комисија је обавезна да за сваки пројекат
који се разматра сачини писмено образложење у
коме се наводе разлози за прихватање или
неприхватање пројекта.
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V
Након оцене пројеката поднетих на јавни

позив, Комисија доноси одлуку која садржи списак
изабраних пројеката и износе финансијских
средстава о чему подноси извештај председнику
општине.

VI
Ступањем на снагу овог Решења престаје да

важи Решење бр. 02-64/2011-01-I од
11.07.2011.године и Решење бр.02-198/2012-01-I од
05.11.2012.године.

VII
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.''

О б р а з л о ж е њ е
Чланом 76. став 4 Закона о култури (Сл.

гласник РС“ бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016) и чл.7.
став 6 Уредбе о критеријумима, мерилима и начину
избора пројеката у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета Републике Србије,
аутономне покрајине, односно јединица локалне
самоуправе (Сл. гласник РС“ бр. 105/2016, 112/2017)
прописано је да орган који је расписао конкурс
образује Стручну комисију која врши оцену
пројеката поднетих на конкурс као и да доноси
одлуку о изабраним пројектима и износе
финансијских средстава о чему подноси извештај
председнику општине.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-20/2018-I од 12.02.2018. године

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

На основу члана 95. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе («Службени гласник РС» бр.21/2016,
113/2017 и 113/2017-I – др.закон) и члана 22.
Пословника о раду Општинског већа општине
Параћин («Сл.лист општине Параћин» бр.12/2017),
Општинско веће општине Параћин, дана 12.02.2018.
године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ
ЗА СПОРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА

ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИКА
НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ,

ФИНАНСИЈЕ, СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

I
Образује се Конкурсна комисија за

спровођење јавног конкурса за попуњавање положаја
у саставу:

1.Драгана Костић, дипл.правница,
председница,

2.Јасмина Видовић, дипл.економиста, члан,
3.Драган Младеновић, правник, члан.

II
Задатак комисије је да спроведе изборни

поступак по јавном конкурсу за попуњавање
положаја заменика начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове општине
Параћин.

По окончаном изборном поступку, Конкурсна
комисија саставља листу од највише три кандидата
за положај који се попуњава, а који су са најбољим
резултатом испунили мерила прописана за избор.

Листу кандидата 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: 02-21/2018-III oд 12.02.2018. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 95.Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе («Службени гласник РС» бр.21/2016,
113/2017 и 113/2017-I – др.закон) и члана 22.
Пословника о раду Општинског већа општине
Параћин («Сл.лист општине Параћин» бр.12/2017),
Општинско веће општине Параћин, дана 12.02.2018.
године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ
ЗА СПОРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА

ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИКА
НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ

ПАРАЋИН

I
Образује се Конкурсна комисија за

спровођење јавног конкурса за попуњавање положаја
у саставу:

1.Драгана Костић, дипл.правница,
председница,

2.Драгана Богдановић,
дипл.инж.пољопривреде, члан,

3. Драган Младеновић, правник, члан.
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II
Задатак комисије је да спроведе изборни

поступак по јавном конкурсу за попуњавање
положаја заменика начелника Управе за
пољопривреду и локални економски развој општине
Параћин.

По окончаном изборном поступку, Конкурсна
комисија саставља листу од највише три кандидата
за положај који се попуњава, а који су са најбољим
резултатом испунили мерила прописана за избор.

Листу кандидата 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: 02-22/2018-III oд 12.02.2018. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 95. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе («Службени гласник РС» бр.21/2016,
113/2017 и 113/2017-I – др.закон) и члана 22.
Пословника о раду Општинског већа општине
Параћин («Сл.лист општине Параћин» бр.12/2017),
Општинско веће општине Параћин, дана 12.02.2018.
године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА

СПОРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИКA

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

I
Образује се Конкурсна комисија за

спровођење јавног конкурса за попуњавање положаја
у саставу:

1.Драгана Костић, дипл.правница,
председница,

2.Виолета Ћосић, дипл.правница, члан,
3.Драган Младеновић, правник, члан.

II
Задатак комисије је да спроведе изборни

поступак по јавном конкурсу за попуњавање
положаја заменикa начелника Управе за послове
органа општине Параћин.

По окончаном изборном поступку, Конкурсна
комисија саставља листу од највише три кандидата

за положај који се попуњава, а који су са најбољим
резултатом испунили мерила прописана за избор.

Листу кандидата 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: 02-23/2018-III oд 12.02.2018. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
       Саша Пауновић, дипл.инж.ел.

________________________________

На основу члана 95. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе («Службени гласник РС» бр.21/2016,
113/2017 и 113/2017-I – др.закон) и члана 22.
Пословника о раду Општинског већа општине
Параћин («Сл.лист општине Параћин» бр.12/2017),
Општинско веће општине Параћин, дана 14.02.2018.
године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА

СПОРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИКА

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ

ПАРАЋИН

I
Образује се Конкурсна комисија за

спровођење јавног конкурса за попуњавање положаја
у саставу:

1.Драгана Костић, дипл.правница,
председница,

2.Слађана Љутић, дипл.инж.пољопривреде,
члан,

3.Драган Младеновић, правник, члан.

II
Задатак комисије је да спроведе изборни

поступак по јавном конкурсу за попуњавање
положаја заменика начелника Управе за
пољопривреду и локални економски развој општине
Параћин.

По окончаном изборном поступку, Конкурсна
комисија саставља листу од највише три кандидата
за положај који се попуњава, а који су са најбољим
резултатом испунили мерила прописана за избор.
Листу кандидата комисија доставља Општинском
већу општине Параћин.
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III
Ово решење ступа на снагу даном доношења

и биће објављено у «Службеном листу општине
Параћин».

IV
Ступањем на снагу овог решења, престаје да

важи решење број: 02-22/2018-III oд 12.02.2018.
године.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-28/2018-III oд 14.02.2018. 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-др.закон), члана 74. тачка 1.
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’ бр.20/2017), члана 22.
Пословника о раду Општинског већа општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин'',
бр.12/17), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 14.02.2018. године,
донело је

З А К Љ У Ч А К

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај Комисије

за оцену и стручни преглед годишњих и посебних
програма у области спорта о усвајању Ревидираног
предлога годишњег програма Фудбалског клуба
„Јединство“ Ратаре, Фудбалског клуба  „Развитак-
Мириловац“  Мириловац, Фудбалског клуба „Исток
63“  Плана, Фудбалског клуба „ИСК Извор“ Извор,
Фудбалског клуба „Земљорадник“ Стрижа,
Фудбалског клуба „Слобода“ Крежбинац,
Фудбалског клуба „СФС Борац“ Параћин,
Фудбалског клуба „Будућност“ Лебина, Фудбалског
клуба „Радник“ Давидовац, Фудбалског клуба
„Раднички“ Текија, Фудбалског клуба „Омладински“
Параћин, Фудбалског клуба „Напредак“ Стубица,
Фудбалског клуба „Поповац“ Поповац бр. 06-
24/2018-I од 12.02.2018. године.

II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.''

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-26/2018-III од 14.02.2018. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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